Agenda MR Vergadering
Maandag 8 februari 2021
Aanwezig: Oudergeleding MR, Personeelsgeleding MR, directie (vanaf pnt 3)
Afwezig: Ilse
Opmerkingen

Acties

1) Opening, vaststellen
van de agenda
2) Evaluatie Nieuwe MR

•
•

3) Notulen januari 2021

vastgesteld

4) Inkomende mailing/post

•

Er is één ingezonden brief binnen gekomen met complimenten aan het team voor de aanpak gedurende de lockdown.

5) Terugkoppeling vanuit
het team

•

MR krijgt een account op MijnSchool. Er zijn een aantal voorwaarden: max 1 beheerder; alleen documenten en nieuwsbericht plaatsen na goedkeuring door alle leden; standaard aanhef en afsluiting gebruiken. MR geeft definitieve naam beheerder door aan Marloes.
Tonny en Teun gaan het schoolplein van de dependance
aanpakken: Wateroverlast op het grasveld wordt aangepakt.
Schuurtje wordt verwijderd. Fietsenstalling kinderen wordt
aangepakt. Leerkrachten krijgen een overdekte fietsenstalling
en hekwerk wordt aangepakt.
Hoofdlocatie heeft nieuwe digiborden gekregen.
Er is een eigen device voor leerkrachten geregeld

•

•
•
6) Punten van de directie

•
•
•
•
•

•
•
7) Heropening scholen

•
•
•

Vergaderduur is 1,5 uur
Starten als MR onderling, tweede gedeelte is openbaar

Huisvesting blijft een probleem. Alle mogelijkheden worden
bekeken en besproken. Tot op het niveau van het bestuur.
De nieuwe directeur Nadine Wiegman heeft een zoon gekregen. Gefeliciteerd, Nadine!
Nadine start half mei.
Vanuit het portefeuille overleg Bedrijfsvoering heeft Marian
aangeboden ervaring op te doen op haar scholen met een
nieuwe begrotingstool.
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe formatie voor volgend
schooljaar. Op 21 april is de aftrap van het bestuur voor de
nieuwe vacature rondes en is er zicht op eventuele boventalligheid.
Dit jaar geen instroomgroep. Groep was erg klein. Begrote
formatie wordt anders ingezet.
Op 17 maart gaan Marc en Jolanda de MR-start cursus volgen.
Klassen hebben les in bubbels met eigen leerkracht. Om de
verschillende contacten te beperken gaan de lessen van de
vakdocenten (o.a. gymnastiek) voorlopig niet door.
Cito Midden is verplaatst naar de drie weken na de voorjaarsvakantie. Rapport (a.d.h.v. Methode toets). De 10-minuten
gesprekken zullen via Teams plaatsvinden na de Cito weken.
Er is subsidie om extra handen in te zetten om onderwijsachterstanden weg te werken. Door de Corona-regels (bubbels)
kunnen deze extra krachten niet door de hele school worden
ingezet. De extra onderwijsassistenten zijn nu in groep 4 ingezet.
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Marc/
Jolanda

8) Afstandsonderwijs

•

Openbaar Onderwijs Groningen heeft besloten dat er geen afstandsonderwijs voor kwetsbare groepen of individuele kinderen in quarantaine wordt aangeboden. Dit is naast het gewone lesprogramma niet haalbaar. Alleen als een hele klas in
quarantaine moet, wordt op afstandsonderwijs overgeschakeld. Ook is er Openbaar Onderwijs Groningen-breed gekozen om niet te streamen vanuit klassen. Dit om de veiligheid
en beslotenheid van het klaslokaal te kunnen borgen. Indien
nodig zal gekeken worden naar maatwerk, bijvoorbeeld via
weekplanning.

•

Op basis van voortschrijdend inzicht zullen de plannen rond
afstandsonderwijs worden aangepast.
De midden Cito-toets kan als objectief meetinstrument worden gezien om te bepalen waar eventueel vertraging is opgelopen en waar eventueel bijspijkeren noodzakelijk is. Bij de
volgende vergadering, verplaatst naar 29 maart, zal een globaal beeld van de Cito uitslagen worden besproken.

•

9) GMR

Volgende vergadering GMR: Maandag 15 februari.
Gezamenlijke Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs Groningen.
Er is een GMR voor Primair Onderwijs (PO) en een GMR voor
Voortgezet Onderwijs (VO)
• Marloes levert notulen van de GMR aan de MR
• Aan Maaike Bk. vragen of ze het volgende punt kan inbrengen bij de GMR: Zijn er scholen die ervaring hebben met devices leveren aan leerlingen tijdens de lockdown die zelf niet
over een device beschikten. Zijn er scholen die aan alle leerlingen devices hebben geleverd. Hoe is dat gerealiseerd/gefinancierd? Welke scholen kunnen we eventueel ervaring mee
uitwisselen?
• Jolanda levert een lijstje aan Marian met scholen die aan alle
leerlingen devices hebben geleverd, ongeacht inkomen ouders. Marian geeft aan dat scholen die Snappet gebruiken,
devices krijgen meegeleverd van de leverancier. Dit heeft
echter een enorme impact op je onderwijs en moet je echt
heel bewust voor kiezen. Dat doe je niet zomaar.

10) W.v.t.t.k. & rondvraag

Vergaderdata MR schooljaar 2020-2021:
•

Maandag 8 februari 2021

•

Maandag 29 maart 2021

•

10 mei 2021

•

7 juni 2021

•

5 Juli 2021 (Optioneel)

Vergaderdata GMR 2021
• Maandag 15 februari 2021
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•

Dinsdag 20 april 2021

•

Woensdag 23 juni 2021

•
•

Donderdag 9 september 2021
Dinsdag 30 november

Marloes
Jolanda/
Marloes

Jolanda

