
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 14 september 2021, via MEET

Aanwezig: Karin, Jeroen, Joanne, Thamar, Sophie, Stephanie, Francesca,
Karlijne (toehoorder)

Afwezig: -

Volgende: 4 november 2021- 19.30 uur  Fysieke bijeenkomst
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering opent om 19.32 uur. We heten Karlijne welkom. Zij kijkt als toehoorder
en geïnteresseerde in de vacature OMR mee.

De wekelijkse bijlessen vanuit de subsidies kunnen gaan starten; begrijpend lezen,
rekenen en motoriek. Door de leerkrachten zijn leerlingen geselecteerd. Vanaf de
herfstvakantie zal begrijpend lezen en rekenen gegeven gaan worden.
Motoriek zal worden gegeven door onze vakdocent. Tot de kerst aan de oudere
leerlingen van de school. Na kerst de jongere leerlingen.

Klopt het dat de begeleiding van de leerlingen tot het einde van het schooljaar loopt?
Ja, 30 weken.
De groep die gaat begeleiden doet dit al langere tijd. Vanuit hun ervaring is er
gekozen voor de begeleiding tot einde schooljaar. Ook omdat we de commitment van
de ouders en leerlingen verwachten, in het belang van de leerling, communiceren wij
dat het tot einde schooljaar is. Daarbij komt dat inhalen van een achterstand in de
praktijk tijd nodig heeft. Er is binnen het team niet besproken of leerlingen eerder uit
kunnen stromen, bijvoorbeeld als zij grote sprongen hebben gemaakt tijdens de
begeleiding. Maar dit vinden wij, als de doelen behaald zijn, niet meer dan logisch.
Dit zullen we in de gaten blijven houden.

Er zijn nog geen aanmeldingen voor de a.s. koffieochtend, die in de vorm van een
videoconferentie wordt georganiseerd. Hier wordt het schooljaarplan besproken en
gevraagd aan ouders waar zij graag meer informatie over zouden willen ontvangen
tijdens deze ochtend momenten. Francesca vraagt zich af of we nu mailtjes moeten
gaan versturen of is dit wat het is? Hoe denkt de MR hierover? Extra mailen met
betrekking tot dit onderwerp lijkt ons niet nodig, omdat het waarschijnlijk niet tot
een ander resultaat zal leiden. De mogelijkheid om het onder de aandacht te brengen
bij de klassenouders is besproken.

Vandaag is de lijst van de klassenouders naar de MR gestuurd ivm het contact maken
met deze ouders. Is er een OMR bijeenkomst die jullie willen gaan oppakken met
deze ouders? Het met elkaar het gesprek aangaan over wat verwachtingen zijn van
de klassenouders is zeker nuttig. Ook om als OMR te laten zien wie je bent.
Gevraagd wordt of het mogelijk is om fysiek bijeen te komen.
Er zijn wel mogelijkheden. Een groep van 14 personen mag met de huidige
maatregelen in de aula bijeenkomen. OMR zal een bijeenkomst plannen.



Er is een filmcrew op bezoek geweest van het programma ‘Dit is Holland’. De beelden
zullen teruggebracht worden naar 2 minuten zendtijd op 12 december.
Er zijn diverse items opgenomen. De film komt voor school beschikbaar om
eventueel zelf te gaan gebruiken. Het was fijn om van de crew de feedback te krijgen
dat ze een hele fijne sfeer en rust hebben ervaren binnen onze school.

2. PO protocol RIVM
Niet hele klassen hoeven straks meer in quarantaine. We zullen gaan kijken wat er
echt nog gaat veranderen met betrekking tot de 1,5 meter afstand. De start van de
lessen door het met de klas in een rij naar binnenlopen zorgt voor een fijne start en
rust in de school. We zouden graag deze rust behouden bij binnenkomst en zullen
zoeken naar mogelijkheden. Kans voor ouders om binnen te komen moet mogelijk
zijn. Het bevalt bij de kleuters dat nu enkele ouders per dag binnenkomen, hier lijkt
een goed evenwicht te zijn gevonden.
Hoe zit het met de ventilatie in het gebouw? Dat is bij ons op orde.

3. Schoolgids & Schooljaarplan
Is er vanuit de PO Raad en Stichting School en Veiligheid ondersteuning op
burgerschapsonderwijs? Zij hebben geen contact met ons opgenomen of niet
anderzijds (tot nu toe) betrokken geweest. Bij ons op school is er geïnventariseerd
wat wij allemaal al doen. Er wordt al veel gedaan. Wij scoorden mager op het
gender/seksualiteit onderdeel. Vanuit Kanjer zal nu o.a. ook de module Max en
seksualiteit in de bovenbouw behandeld worden.

De klachtenprocedure zoals deze nu staat omschreven kan lastig zijn om te
doorgronden; opgemerkt wordt dat het een stuk van Amstelwijs is. In de schoolgids
staat ook een procedure. Als school hopen wij dat ouders bij directie of de
leerkrachten terecht komen met hun vragen en/of opmerkingen of anders naar de
klachten ouder/vertrouwenspersoon gaat. Wij gaan ervanuit dat deze persoon de
ander verder kan helpen binnen de kaders die in de procedure beschreven staat. De
inwerkstelling van de klachtenprocedure was tot nu toe gelukkig niet nodig.

4. Begroting MR en scholingsbehoefte
Er zijn demo’s van de MR academie waaraan deelgenomen zal gaan worden. Alle
leden van de MR kunnen van één abonnement gebruik maken en relevante kennis
ophalen. Hiervoor is vanuit school een budget beschikbaar. In de volgende
vergadering zullen we kijken in hoeverre/-welke behoefte bestaat voor dit platform.

5. Taakverdeling binnen de MR 2021-2022
Jeroen - voorzitter
Thamar - secretaris
Sophie - tijdbewaker
Joanne - OGMR lid
Els - PGMR
Plaatsvervangend voorzitter nog in te vullen.

6. Jaarvergadering, verkiezingen MR
Het verslag van de MR is aangepast naar wat er afgelopen jaar zoal gebeurd is. Het
ICT stuk moet nog aangevuld worden. Ook het aantal vergaderingen nog vernoemd.
We zorgen als PMR dat het verslag afgerond wordt en verzonden aan de ouders van



de school. De jaarvergadering, donderdag 4 november, zal fysiek op school
plaatsvinden.

Interne vergadering
7. Jaarplan MR 2021-2022

Enkele jaartal aanpassingen op het jaarplan nodig. Geef volgende vergadering input
over punten die je op de jaarvergadering geplaatst zou willen hebben. Bijvoorbeeld
onderwerpen waar je meer over zou willen horen of je op wilt gaan richten dit
schooljaar, een zogenoemd speerpunt MR.

8. GMR
De vergadering stond in teken van kennismaking met de nieuwe bestuurder. Vanuit
OMR was er nu geen deelname i.v.m. persoonlijke verplichtingen die avond.

9. Actielijst

Vergadering wordt om 20.45 uur afgesloten

Actielijst Wie Wanneer

1. Versnaperingen
Jeroen/
Stephanie

4 november

2. Organiseren van de klassenouders MR
bijeenkomst

OMR sept/oktober

3. Els en Kim wijzen op MR academie demo’s Thamar z.s.m.

4. Bedenk of er speerpunten zijn die je op de
jaarplanning van de MR zou willen hebben

MR 4 november

Data MR -vergaderingen
14 september, 4 november (jaarverg.), 11 januari 2022, 24 maart, 10 mei, 30 juni

Data GMR-vergaderingen
11 oktober, 13 december (begroting 2022), 31 januari 2022, 14 maart (RvT), 23 mei
(bestuursformatieplan ‘22), 27 juni (bestuursjaarverslag 2021)


