Notulen MR-vergadering 28 april 2021
Aanwezig (digitaal): Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Paul Schoe,
Saskia Houwing, Marianne Koster, Lies Hoffs, Govert Kruijtzer, Tina Reitsma
Afwezig: -

28 april 2021, 19:30u tot 20:30u
Online, via meet
Aanwezigen
Schoolgeleding: Paul Schoe, Marianne Koster (notulist), Lies Hoffs,
Oudergeleding: Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Govert Kruitzer, Tina Reitsma
Schoolleiding: Saskia Houwing
Genodigden: -

Agendapunt
Wie
Opening en vaststellen agenda
Jeroen
Excuses vanuit Jeroen voor de niet z’n planning opgenomen MR-vergaderdatum van onlangs.
Sebastiaan gaat de MR verlaten en wel één moment eerder dan de laatste MR-vergadering, in
verband met een verhuizing en een schoolwisseling van zijn kinderen.
Hoe gaat het? En nog agendaanvulling?
→ Corona maatregelen, hoe staat het, continurooster, enz

Allen

Tina: Het gaat goed! Thuis, werk, school gaat prima. Geen bijzonderheden.
Paul: Gaat goed. Voorlopig aan de bloedverdunners na de hartklachten van onlangs. De komende
onderzoeken moeten afgewacht worden. De vermoeidheid van de Corona is er nog steeds.
Sebastiaan: Het gaat goed. Is verbaasd over alle versoepelingen in vergelijking met de oplopende
cijfers.
Marianne: Alles prima. Geen bijzonderheden!
Saskia: Is in mineur door het vertrek van Sebastiaan, maar denkt er na de meivakantie wel weer
overheen te zijn. ;-) Op school gaat alles goed: We mogen in onze handen knijpen dat het zo goed
gaat met de gezondheid van het team. Ze is zeer tevreden over het verloop van de afgelopen week.
Lies: Alles goed en z’n gangetje. Het schooljaar duurt al lang, maar lijkt nu ineens ook heel snel te
gaan. Bizarre gewaarwording.
Govert: Alles gaat goed. Hij werkt thuis en in blij dat z’n maairobot nu een echt ‘huis’ in de tuin heeft.

Jeroen: In huize Bolwerk gaat alles goed. De bouwmarkten gaan weer open en daar is hij druk mee.
Geen bijzonderheden verder.
Vorige actiepunten
→ Onderzoek naar ontwikkeling leerlingenaantal
Tina + Saskia
Conclusies: Prokino is qua communicatie en klantvriendelijkheid onvriendelijk geworden. Er zijn veel
wisselingen geweest binnen directie en werknemers. De communicatie naar ouders en werknemers is
niet goed. Er zijn dan ook veel klachten over ingediend. Dit heeft ook een negatieve uitwerking op de
school. Er wordt nu gekeken naar of de school de zorg niet zelf op zich kan nemen, nu het lijkt dat de
directie van Prokino op omvallen staat. Het contact dat Saskia met Prokino heeft gehad, was
bijzonder. Het gebouw en de uitstraling van het plein werken ook niet in ons voordeel. Daarnaast
verhuizen ook veel mensen naar de nieuwe nieuwbouwwijken in Kampen, waardoor verschuivingen
plaatsvinden. Groep 2 lijkt hierdoor echt een minder jaar qua instroom te zijn geweest. Wellicht heeft
de unit die dat jaar op het plein heeft gestaan hierin ook een rol gespeeld. Prokino lijkt tot dusver een
reden voor ons teruglopende leerlingenaantal. De oudergeleding binnen de MR kan dit beamen, na
ervaring en/of contact met Prokino tbv hun eigen kinderen. Saskia zit er bovenop: Ze heeft het
gemeld in het directieoverleg en bij de algemeen bestuurder.
De wens om dit binnen de stichting zelfstandig op te pakken is wel degelijk aanwezig, maar niet iets
wat direct en zonder onderzoek uitgevoerd kan worden.
→ Voorstellen nieuwe leden MR
De nieuwe leden hebben zich via de nieuwsbrief aan de ouders voorgesteld.
Ingekomen stukken
Geen

Jeroen

Notulen 11 maart 2021 (ter vaststelling)
Marianne
De achternaam van Govert zal vanaf heden niet meer verkeerd gespeld worden in de notulen.
Excuus!
In de meivakantie zal het dak van school gelicht worden om nieuwe ketels te plaatsen. Als het goed
is, is alles na de vakantie weer helemaal werkend en zitten we er komende winter weer lekker
warmpjes bij. Alle lekkage zal hiermee niet verholpen zijn en ook de hangjeugd op het plein zal
hiermee niet opgelost zijn. Saskia heeft onlangs contact met de politie gehad in verband met de
overlast van hangjongeren in het weekend. Op andere scholen in de wijk is het probleem ook aan de
orde.
Het continurooster en het niet in de school hebben van ouders zorgt voor een aantal (zowel positieve
als negatieve) veranderingen. Hoe ervaren ouders dit? Dit kan goed gepeild worden via een enquête
in de schoolapp. Sebastiaan geeft aan dat Atke eerder een vragenlijst heeft opgesteld. Met de vragen
uit die lijst kunnen we misschien nu ook iets. Tina geeft aan dat er op het Deltion wordt gewerkt met
SPIN, waarin ouders alle punten die bij hen leven kunnen noemen. Wellicht is een combinatie van
SPIN en de overige punten die in deze coronaperiode aan de orde zijn gekomen gebruikt kunnen
worden. Na de meivakantie wordt dit opgepakt.
Verslag GMR vergadering
Jeroen/Paul
- De terugkoppeling na de aanstelling van de nieuwe leden van de RvT is besproken. De
aanloop hier naartoe verdient geen schoonheidsprijs.

-

-

Er wordt elke keer erg veel gereageerd op ingekomen stukken, maar de GMR-leden brengen
zelf verder weinig is. Paul heeft geopperd om terug te vallen op het vergaderconcept van een
aantal jaren geleden.
Gymbevoegdheid: Het is niet op alle scholen even duidelijk wat welke leerkracht wel en niet
mag en wel of niet doet. Er zijn grote verschillen tussen alle scholen.
Het strategisch beleidsplan is nog niet goedgekeurd. Deze is geschreven door de voorganger
van Irma, maar moet breder worden voor deze goedkeuring krijgen kan.
Het pestprotocol moet herzien worden, omdat deze gedateerd is.
Er komt een nieuwe peildatum: 1 februari ipv 1 oktober.
Om half tien is de vergadering beëindigd, maar omdat nog niet alle punten besproken waren
is er naderhand nog het eea rondgestuurd. De kwaliteit en efficiëntie van de GMRvergaderingen moet echt verbeterd worden.

Update terugkerende agendapunten
Allen
→ Jaarplan 2020-2021 > doelenbord lerarenkamer: Geen ontwikkelingen. Zie vorige notulen.
→ Veiligheid in en rondom school: Sebastiaan heeft een mail gestuurd naar Niek Verhoef. Er zou
het eea uitgevoerd worden, maar we zien nog niets gebeuren. Dit jaar zou de situatie rondom de
bomen veranderd worden en komend schooljaar wordt het trottoir aangepast. Sebastiaan heeft
hem hierom een reminder gestuurd. Omdat Sebastiaan de MR gaat verlaten, is het belangrijk dat
er iemand binnen de MR opstaat om deze taak van Sebastiaan over te nemen. Het zal
voornamelijk gaan om digitale taken en het bijhouden van de vanuit de gemeente gegeven
planning. Govert wil dit graag op zich nemen. Sebastiaan draagt de hele emailgeschiedenis en
andere ontwikkelingen over naar hem.
→ Ouderbetrokkenheid: De enquête die eraan zit te komen heeft betrekking tot dit punt. (zie
eerder.)
Schoolplein: NIJHA heeft onlangs een plan gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan zijn diverse
vragen gesteld. De volgende stap is het betrekken van leerlingen, team en wellicht ook ouders.
NIJHA gaat ook helpen bij de aanvraag van allerlei subsidies. Er is een bedrag van ca. €50.000,euro gemoeid met dit project, waarvan €10.000,- vanuit de stichting bijgedragen kan worden.
Het is belangrijk dat bekeken wordt op welke manieren het Engelenpanel en de leerlingen hierbij
betrokken kunnen worden en er extra financiële ruimte gecreëerd kan worden.
Ook een terugkoppeling van de ontwikkelingen naar ouders hierbij is belangrijk, oppert
Sebastiaan. Zo zien ouders dat er daadwerkelijk iets gebeurt met de door hen aangedragen
punten.
Mededelingen schoolleiding
Saskia
Formatie: Er zijn stichtingsbreed nog verschillende onzekerheden mbt tot de formaties. Tot het
moment dat de formatie op alle scholen definitief is, kan er voor wat betreft onze formatie niets
naar buiten gebracht worden. Veranderingen op andere scholen kunnen ook gevolgen hebben
voor onze formatie.
Trendanalyses: Marjan en Saskia gaan een zogenaamde ‘schoolscan’ maken: Een analyse van wat
de afgelopen coronaperiodes voor consequenties hebben gehad. Er is vanuit de overheid geld
toegezegd om scholen tegemoet te komen in de extra inzet die wellicht moet komen , maar de
school moet wel goed kunnen verantwoorden hoe deze gelden ingezet gaan worden. Het is een
enorme klus, waarbij het feit dat we van CITO zijn overgestapt op IEP extra werk met zich
meebrengt.
Schoolreis: De schoolreis van de middenbouw staat nog op losse schroeven. Na de meivakantie
wordt er een definitieve beslissing gemaakt en gekeken welke opties er zijn.

Schoolkamp: Saskia heeft met verschillen bronnen contact gehad, waarna besloten is dat het
schoolkamp door kan gaan met als voorwaarde dat we in een eigen kampbubbel blijven. Dat
heeft consequenties voor de activiteiten, maar is allemaal te ondervangen. De activiteiten worden
aangepast en zoveel mogelijk coronaproof.
Schoolgids (DUO): Er is een nieuwe website (scholenopdekaart.nl) VENSTERS) in het leven
geroepen waarop alle gegevens van scholen worden opgenomen. Dit zou in de plek van een
schoolgids gebruikt kunnen worden. Saskia is dit nu aan het onderzoeken en wil de volgende
vergadering graag gezamenlijk een voorbeeld bekijken. Het voordeel is dat het heel efficiënt
werkt. Het nadeel is dat het volledig en alleen op cijfers gebaseerd en dus ongenuanceerd is.
Saskia heeft twijfels over het format: Is dat passend bij en geschikt voor onze school?
ACTIEPUNT SASKIA: Voorbeeld schoolgids via VENSTERS delen met MR-leden.
Tijdens kamp gaat Saskia werken aan de nieuwe schoolgids: Sebastiaan, Tina, Paul en Govert
willen de opzet van de nieuwe gids graag doornemen voor deze definitief wordt.
Meivakantie: In komend schooljaar wordt er een meivakantie van twee weken gepland. De
kleutervrije dagen komen te vervallen. Er worden wel leerlingvrije dagen ingepland, maar die zijn
dan schoolbreed.
Omdat niet alle scholen dezelfde lestijden hanteren, is het plannen van gelijke vakanties op alle
Kamper scholen elkaar jaar een ingewikkelde zaak. Komend jaar wordt er daarom ook afgestapt
van een gezamenlijk besluit voor de meivakantie. Feit blijft dat er landelijk altijd één week
meivakantie is, die elke school dan naar eigen inzicht eerder kam laten beginnen, of langer kan
laten doorlopen.
Govert oppert het idee om de studiedagen als reguliere schooldagen te laten doorgaan, door het
volledige team op een dergelijke dag te laten vervangen en de kinderen gewoon naar school
kunnen. Helaas is dit organisatorisch onhaalbaar. De studiedagen zijn essentieel voor de
ontwikkelingen van ons onderwijs en krijgen daarom gewoon doorgang.
Irma heeft onlangs een brief naar ouders gestuurd over het gebruik van zelftesten: Ze wilde
nadrukkelijk communiceren dat deze niet voor kinderen, maar voor het team bedoeld zijn.
Het continurooster: Het lijkt vooralsnog niet verstandig om het overblijfsysteem op te pakken
zoals we dat pre-corona hanteerden. Vanuit het team lijkt de wens aanwezig om na de zomer dit
systeem wel weer op te pakken.
Lies oppert om vooral in de kleutergroepen heel goed te communiceren dat het huidige
continurooster niet onze normale manier van werken is.
Jeroen en Tina geven als ouder aan dat het overblijfsysteem zoals dat vóór corona was weer
wenselijk is. Saskia gaat dit tijdig met ouders communiceren.
Afscheid Sebastiaan: Saskia houdt een laatste woordje voor Sebastiaan. Er gaat een fantastisch
lid van de MR-vertrekken dat we enorm zullen missen. Sebastiaan, bedankt voor je enthousiasme,
humor, efficiënte aanpak en ongelooflijke ouderbetrokkenheid!
Rondvraag
Saskia: Graag de vergadering van 1 juni verschuiven in verband met de laatste
directievergadering die op 2 juni gepland is. Besloten wordt deze vergadering naar dinsdag 8 juni
te verschuiven.

Govert wil graag inhaken op het punt mbt onderwijsvertraging bij leerlingen door de thuiswerk
periode. Graag wil hij weten op welke manier de vrijkomende gelden hiervoor ingezet gaan
worden. Saskia geeft dat dat eerst onderzocht moeten worden en dat er nu nog niets over te
zeggen is. Tina geeft aan dat de term ‘achterstand’ veel genoemd is, ook vanuit de regering en in
de media, maar dat die term negatief en niet kloppend is. En hoe moet dit gemeten worden? Dat
is praktisch eigenlijk niet haalbaar.
De schoolscan die Saskia en Marjan gaan maken, wordt met de MR gedeeld.
Terugkerende agendapunten:
Jaarplan 2020-2021 > doelenbord lerarenkamer
Veiligheid in en rondom school
Ouderbetrokkenheid
Jaarplanning
28 april (woensdag)
1 juni (dinsdag)
12 juli start zomervakantie

Type
MR Vergadering Verschoven van 14 april
MR Vergadering

Thema
……..
Formatie

