Notulen MR vergadering 15-12-2020
1. Opening
Om 19:31 barsten we los.
2. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen
De notulen van 26 oktober worden zonder omweg goedgekeurd, uit die van 3
november komt nog een vraag of er nu een ondersteuningsprofiel is. Dit wordt
een vraag voor Daniëlle later, de notulen zijn verder goedgekeurd.
3. MR jaarverslag 2019-2020
Er is een nieuwe versie maar die hebben we gemist, Erick stuurt deze meteen op
en we nemen hem ter plaatse door. Er is discussie over het begrip “slapende
leden”, het is een niet officieel bestaand fenomeen. Je bent lid of je bent het niet
dus je hebt altijd stemrecht. Er dient balans te zijn tussen de ouder- en de
personeelsgeledingen, dus wat te doen? De voorkeur is uitgesproken voor het
handhaven van de slapende leden oplossing, dus dan zal er een ouderlid bij
moeten komen. We nemen dit mee bij punt 5.
Het jaarverslag is verder goedgekeurd.
4. Zorg ouders personeelsbezetting
Er volgt discussie, waarbij benoemd wordt dat vooral de communicatie warrig is
en was, wat ruimte heeft gegeven voor de onrust bij ouders. De zorg zal aan
Daniëlle worden meegegeven bij punt 8.
5. Vervanging MR leden / verkiezingen
Er komt een oproep aan de ouders voor kandidaatsstelling voor de MR. In
principe voor 1 gewone plek ter vervanging van Eelse en mogelijk ook voor een
slapend lid. Als er zich meer kandidaten aanmelden dan er plek is zullen we
online verkiezingen houden. We zetten de deadline voor aanmelden op 15
januari, Eelse zal een opzet voor een bericht aan de ouders maken.

Aanwezigheid Daniëlle:
6. COVID-19 update
Er is eerder een nieuwe lockdown aangekondigd per morgen, wat tot verbazing
alom heeft geleid. Er wordt noodopvang geregeld voor kinderen van ouders in
essentiële beroepen, voor tijdens de reguliere schooltijden. Er wordt
samenwerking met De Reiger gezocht. Tevens zijn er extra chromebooks
aangevraagd bij SOPOH om in bruikleen uit te kunnen geven. Naar hoe met de
Cito’s om te gaan wordt nog gekeken, hier komt nog terugkoppeling op vanuit het
CvB. Verder is het vooral afwachten.
7. Jaarplan 2020-2021
Er komt weer een discussie op gang. Het zorgplan (leerlingbegeleidingsplan)
moet nog en de MR moet in januari instemming geven. Dat zal niet meer lukken,
dus we gaan uit van februari. Daniëlle zorgt dat het voor de volgende vergadering
bij de MR is.
De begroting en het formatieplan zijn punt van overleg, Daniëlle legt uit dat het
doel wel is om de klassen klein te houden, maar het zal met het CvB uit
onderhandeld moeten worden.

De MR stemt in met het jaarplan.
8. Bezetting personeel
Er zijn veel sollicitanten, ook goede. Er waren twee aangenomen maar die zijn
uiteindelijk bij een andere school in dienst gegaan. Er zijn opnieuw sollicitaties
geweest en nu was het wel raak:
Groep 3/4 krijgt juf Suzanne op maandag, dinsdag en woensdag en juf Jeanette
op donderdag en vrijdag. Deze laatste is vanuit detachering ingezet en is dus
tijdelijk, hier wordt nog een vaste vervanger voor gezocht maar tot de zomer is
zij beschikbaar. I.v.m. het thuisscholen neemt de eerste 2 weken meester
Vincent, de onderwijs assistent, de donderdagen en vrijdagen op zich om de
overgang te vergemakkelijken.
Leonardo Groen zal juf Kim erbij krijgen in plaats van Françoise. Maar omdat zij
nieuw is zal het tijdens de lockdown virtueel opgelost worden met 4 dagen
Kimberley en 1 dag Marjet en zal juf Kim er pas bij komen als de fysieke lessen
weer beginnen. Ze zal wel al helpen bij de noodopvang op school.
Voor Leonardo Blauw zal juf Kimberly de dag van Cressida overnemen.
Als Intern begeleider zijn Elfriede en Wilma inmiddels begonnen, maar ook voor
hen geldt dat dit tijdelijk is – in principe voor 3 maanden, dus tot 1 februari. De
vacature staat nog open, maar er zijn geen reacties. Dit zou wel eens een lange
zit kunnen worden.

9. Binnengekomen post
De GMR heeft bericht gegeven over een appgroep die ze willen starten. Wij
vinden het een goed idee, Erick en Inge gaan zich aanmelden.
10. Rondvraag en/of mededelingen
De afscheiden van Cressida en Eelse worden uitgebreid besproken, er worden
tranen gesignaleerd.
11. Sluiting
We sluiten de tent om 21:49 en noemen het een dag.

