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Notulen MR 8 november 2021 ONLINE
19.30 – 21.45 notulist Pieter
Diede, Hetty, Larissa, Anoesjka, Nynke, Ilse, Marco, Pieter en Sonja.
Lydia

1-17 met directie

1. Opening
2. Agenda
- Geen aanvullingen
3. Notulen
- Geen punten
4. Post/mail etc
- Geen punten
5. Mededelingen Sonja
 De Marap (Managementrapportage) is uit de tijd van Sonja als
eenpitter. Sonja vindt het fijn dit te maken en om zo een thermometer
moment te hebben. De MR vindt dit een goede manier om de actuele
onderwerpen langs te lopen. Sonja gaat hier mee door!
 Actueel is op dit moment het montessori onderwijs. Hier wordt veel
aandacht aan besteed. Ook naar de indeling van de lokalen wordt
gekeken of dit nog passend is hiervoor.
 Er is veel belangstelling voor rondleidingen. Aanmeldingen blijven wel
wat achter. Het is lastig om te zeggen hoe zich dit ontwikkelt. Wat
opvalt is dat ouders soms wel naar 8 scholen gaan kijken en het dus
lang duurt voordat de aanmeldingen binnen komen.
 Onderwijstijd is een punt voor onderzoek. Sonja geeft aan dat ze in de
huidige berekening niet aan voldoende uren komt. Dit wordt nader
onderzocht. 2 jaar geleden, toen de schooltijden ter discussie was is
eea ook doorgerekend en bleek dit goed te zijn. Dit punt komt terug
op volgende vergadering.
 De huidige indeling en gebruik van de lokalen is niet helemaal passend
en geschikt voor montessori onderwijs. Een verschuiving op de
bovenverdieping (voor/achter de klapdeuren) is een optie. Hier
worden nader afspraken over gemaakt met Smallsteps, facilitair ed, dit
lijkt positief. Sonja vraagt een offerte op voor de aanpassingen die
hiervoor gedaan moeten worden.
 Op het gebied van Financiën zijn nog wel wat vragen. Dit zoekt Sonja
nader uit, afgelopen week heeft Sonja afspraak gehad met 4 OOZ
medewerkers waar ze eea niet duidelijk kreeg.
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6. Corona
De actuele zorgelijk situatie van scholen in de omgeving wordt besproken.
o Sonja heeft navraag gedaan bij OOZ om sneltest te kunnen doen voor de
docenten. Dat is niet meer ingeregeld maar wel noodzakelijk om onnodig
klassen naar huis te sturen. Sonja zit hier ‘bovenop’.
o Er zijn 4 corona gevallen op school. Informatie vanuit GGD is niet uniform.
GGD heeft beleid om scholen niet plat te leggen, kinderen onder de 12 mogen
bij een ‘snotneus’ nog naar school. Ze zijn dus nog soepel met kinderen onder
12, geen bubbels testen en in quarantaine.
7. Pauzetijden
- Dit punt komt verder terug op volgende vergadering. Blijft actueel, van belang is dat
de leraren voldoende tijd hier voor krijgen. Hier is de MR het helemaal mee eens.
8. Ziekte/inval leerkrachten -> Puntje Larissa/Pieter
o Larissa heeft zorgen om invallers. Kan de pool vergroot worden? Dit blijft een
behoorlijke uitdaging. Alles wordt er aan gedaan.
o Tevens gesproken over een draaiboek om bij onverwacht verzuim de klassen
draaiende te kunnen houden. Kan er bijvoorbeeld werk klaargezet worden
zodat kinderen thuis wel iets kunnen doen? Sonja zet eea uit om per bouw
een draaiboek te doen om nog beter te kunnen acteren op onverwacht uitval
ed. MR is het eens dat dit een actueel punt blijft ivm de huidige
ontwikkelingen rondom corona.
o Er wordt ook gesproken over participatie van ouders, hoe kunnen die
eventueel betrokken worden? Dit nav het punt rondom uitdelen van
bijvoorbeeld chromebooks in de ochtend wanneer kinderen thuis moeten
werken.
9. Ziekteprotocol def versie
o Protocol ligt er en er is vertrouwen dat dit goed wordt uitgevoerd. Er is nog
enig gesprek over de inzet van ondersteunend onderwijspersoneel.
Doelstelling is om kinderen met werk naar huis te laten gaan. (Snel)Testen is
eerder aan bod gekomen, hier wordt gesprek gevoerd met OOZ.
10. Overblijven en vrijwillige bijdrage (Pieter)
- De kosten voor het overblijven waren er al en dit is van 40 naar 50 euro pj gegaan en
niet nieuw / extra.
11. Communicatie binnen MR (Sonja)
- Sonja is op zoek naar communicatie binnen de teamgeleding. Marco geeft aan dat er
ook scholen zijn waar mensen buiten de MR als toehoorders mogen aansluiten. Voor
personeel gaat info voortaan via Larissa en voor ouders via Anoesjka. De definitieve
notulen worden breed verspreid.

B=besluit, I= instemming, A=advies, P=personeelsgeleding, O= oudergeleding, info=informatie, D=discussie

12. Vacatievergoeding MR (Marco)
- Ouders hebben de mogelijkheid om 45 euro per MR vergadering te krijgen. Dit staat
zwart op wit. Marco zoekt nader uit hoe dit werkt en of het geld ook anders kan
worden ingezet. Komt terug op volgende vergadering.
13. Basispoort VLL Groep 3 (Anoesjka)
- Anoesjka heeft vraag nav het bericht in Parro om thuis met de kinderen te lezen,
door in te loggen op pc. Anoesjka vraagt zicht af of je dit kunt vragen. Larissa en
Diede geven aan het te begrijpen maar geven ook aan dat het erg bijdraagt aan de
leesontwikkeling. Het blijft uiteraard vrijwillig.
14. Scholing MR
- Diede stuurt mail aan Ezra over de mogelijkheden heden vanuit de GMR. Muv Nynke
heeft iedereen binnen de MR één of meerdere keren een cursus gevolgd.
15. Jaarverslag en begroting
- Sonja doet komende week navraag bij collega directeuren. Na 10 weken heeft ze hier
nog niet een goed beeld bij. Volgende vergadering hier meer over.
16. WVTTK
- Meester Ezra komt nu volledig in de invalpool.
Voorstel Data volgende vergaderingen: 19.30:
Dinsdag 11 januari 2022, notulist Nynke
Woensdag 2 maart 2022, notulist Larissa
Maandag 9 mei 2022, notulist Marco
Donderdag 7 juli 2022, notulist Lydia
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