Notulen MR vergadering 3 juni 2020
1. Opening
Ouderdeel is voorafgaand aan deze vergadering door Yvonne geïnformeerd over de
trendanalyse.
2. Mededelingen voorzitter
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen MR vergadering 6 mei 2020
Exploitatieoverzicht:
Er is een inlogprobleem waardoor het nog niet beschikbaar is.
Terugkoppeling over werkdruk:
Het bestuur heeft een analyse gemaakt van wat door teams is ingebracht. Er zijn een aantal
aandachtspunten uitgekomen. Deze zijn ook vastgelegd door het bestuur.
4. Mededelingen Yvonne
Rooster tot de zomervakantie
Er is een overleg geweest met directeuren en bestuur over het rooster tot de zomervakantie.
Ons team geeft n.a.v. de protocollen en regels vanuit RIVM de voorkeur aan om het werken
volgens het continurooster voort te zetten tot de zomervakantie, om zoveel mogelijk
wisselmomenten te vermijden. Hierdoor is het overblijven ook beter te organiseren.
Kan de MR hiermee akkoord gaan? In dit geval is het het veiligst om zo door te gaan, dus
voor nu akkoord! In het nieuwe schooljaar, indien mogelijk, weer volgens het gewone
rooster.
De lestijden voor groep 1 t/m 4 zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u – 14.30u.
Woensdag 8.30u. – 12.15.
Vrijdag 8.30u. – 11.45u.
De lestijden voor groep 5 t/m 8 zijn;
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30u. – 14.30.
Woensdag van 8.30u. – 12.15u.
Begeleiders van TSO Smiley gaan meehelpen tijdens de lunch, zodat de leerkrachten
gelegenheid krijgen om te eten.
Hoe het na de zomervakantie zal gaan is nu nog niet duidelijk. Er zal t.z.t. hierover zeker ook
met de MR nog overleg nodig zijn.
Ondersteuning in de groepen
Het voorstel vanuit het team is om tot het einde van het schooljaar de combinatie groepen
4-5, 5-6 en 7-8 te splitsen. Details moeten nog ingevuld worden. Wat vindt de MR hiervan?
We gaan hiermee akkoord.
MR leden vragen zich af of er weer gegymd gaat worden. Alleen buiten sporten is op dit
moment toegestaan. Yvonne gaat in overleg met het beweegbureau.
Toetsen, rapporten en oudergesprekken
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Het team heeft besloten dat we op dit moment enkele cito toetsen af gaan nemen. Alleen
AVI, DMT, rekenen, spelling en begrijpend lezen worden afgenomen. De resterende tijd zal
de aandacht zijn voor wat kinderen nodig hebben.
Er gaat op het einde van het schooljaar een aangepast rapport mee, waarop geen punten
zullen staan. Er zal in zitten:
- Een algemene brief, opgesteld door Yvonne, die eindigt met een persoonlijk woordje door
de leerkracht.
- een uitdraai van Cito, met een begeleidende brief van Cito.
- in groep 4 t/m 8 wordt gekeken of er een Snappet rapport toegevoegd kan worden.
De rapporten gaan een week eerder mee naar huis (1 juli), zodat er nog de mogelijkheid is
om met ouders in gesprek te gaan.
Oudergesprekken zullen zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden.
Gecanceld
Er zal dit schooljaar geen doorschuifochtend plaatsvinden. Ook de algemene informatie
avond zal niet door gaan. Ouders worden voor de zomervakantie geïnformeerd over de
formatie 2020-2021. Hoe is nu nog niet duidelijk. Het inhoudelijke deel kan mogelijk in het
nieuwe schooljaar tijdens de eerste informatie avond besproken worden. Alles zal
afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen.
Groep 8
De activiteiten van groep 8 zullen aangepast moeten worden. De musical kan doorgaan op
school. Hoe het afscheid zal zijn moet nog besproken worden.
5. Formatie 2020-2021
- Formatieoverzicht moet nog vergeleken worden met dat van vorig jaar. In het overzicht is
de taalondersteuning opgenomen. De gelden hiervoor zijn stopgezet, daarom wordt het
ondergebracht bij alle scholen. Dit jaar wordt het nog betaald uit het
samenwerkingsverband, maar volgend jaar is het formatie van de school. Het is dus
belangrijk om te weten wie er op de lijst komen te staan.
- De werkdrukmiddelen zijn een deel van de formatie. De MR wil graag het totaal
beschikbare budget hiervan zichtbaar te maken. Yvonne levert dit overzicht nog aan.
- Yvonne heeft overleg gehad met parttimers over de invulling van hun taken.
- Is er een vervanger voor Patty?
Overleg hierover is in volle gang. Zodra er meer duidelijk is laat Yvonne dat weten.
Het MR overleg over formatie op 17 juni komt te vervallen, omdat de verwachting is dat er
dan nog geen duidelijkheid zal zijn. Mogelijk dat we in de laatste schoolweek nog een
“teams”-vergadering zullen hebben.
6. Werkverdelingsplan 2020-2021
Formeel is dit een beschrijving hoe de besluitvorming tot stand gekomen is.
Het plan moet nog gemaakt worden. Zodra het team ingestemd heeft, wordt dit toegestuurd
aan MR.
7. Inzet werkdrukgelden
Een deel hiervan wordt ingezet om de grotere combinatiegroepen te ondersteunen.
Ook zal er voor 2 uur een vakleerkracht gym ingezet worden. Overleg hierover met het
beweegbureau is gaande.
8. Exploitatieoverzicht
Nog geen gegevens beschikbaar.
9. Resultaten Successpiegel
Dit punt schuift door naar de volgende MR vergadering.
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10. Jaarkalender 2020-2021
De studiemomenten zijn nu anders verdeeld. MR gaat akkoord. Zaken die nu bekend zijn,
staan erop.
11. Schoolgids 2020-2021
Zodra het klaar is, zal zij via de mail het toesturen, zodat iedereen erop kan reageren.
12. Planning eerste vergadering 2020-2021
De eerste bijeenkomst zal op 2 september 2020 om 19.30 op school zijn. Op die avond
plannen we de vergaderingen voor het hele jaar en besluiten we wanneer en of de
teambuilding plaats zal/kan vinden.
12a. Actie- en vergaderkalender mei 2020
Alle zaken rondom formatie kunnen nog niet afgevinkt worden.
12b Bespreekpuntenlijst mei 2020
Aanmelding nieuwe leerlingen:
De school telt in het nieuwe schooljaar 183 leerlingen.
13. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
14. Ingekomen stukken
Goedgekeurd.
15. Activiteitenplan MR 2020-2021
Elly heeft hiervoor een voorzet gemaakt. Patty en Diny gaan hier op reageren. Begin nieuwe
schooljaar moet het klaar zijn.
16. Taakverdeling MR leden
Deze blijft zoals die is. Als Patty terug is van het verlof, zal zij voortaan notulen etc. op de
website plaatsen.
17. Arbo/BVL
Dit jaar wordt afgerond en subsidie wordt weer aangevraagd. Er zal nog een keer een telling
plaatsvinden hoe kinderen naar school komen.
Groep 7 zal in juni het theoretische deel van het verkeersexamen maken. Het praktische deel
zal in september plaatsvinden.
18. Stukje website aanpassen
Verzoek aan iedereen om te kijken of de informatie over jezelf op de website nog klopt.
Eventuele wijzigingen aan Patty doorgeven, zodat zij het aan kan passen.
19. Sluiting
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