Notulen MR vergadering 26-03-2020

1.

Digitaal aanwezig: Lea Aarts, Bram van den Boom, Pepijn van Roij, Martijn Brunas, Hetty Peeters, Mariël
Torres, Jessica v.d. Zanden en Barbara Hoens
Toehoorder: Onderwerp
Vooroverleg:
*Bevindingen thuiswerk:
Er zijn teambreed geen afspraken over contact met leerlingen via Teams of Skype. Het is fijn als er bij alle
leerkrachten 1x per week belcontact is met alle leerlingen (n.b. dit is inmiddels gestart), daarnaast indien
mogelijk iedere ochtend voor vragen. Een dagtaak is duidelijker en werkt prettiger. Adobe Flash stopt einde
het jaar en werkt niet bij nieuwe laptops. Ouders wordt aanbevolen een duidelijke structuur in de dag aan te
brengen. Mogelijk kunnen leerkrachten hierbij de tijd aangeven of een voorbeeld sturen. Sommige kinderen
hebben moeite met het thuisonderwijs, o.a. uitleg is anders. Omdat vaak meerdere personen thuis nu een
computer nodig heeft, is het passen en meten. Voor leerlingen zonder devices thuis, zijn regelingen getroffen.
Mededelingen vanuit directie:
* De ouderraadpleging die op 06-04 op school gepland stond, vervalt vanwege de coronamaatregelen. De
ouderraadpleging wordt nu digitaal gedaan. Hiervoor is een apart emailadres aangemaakt. Ouders kunnen
reageren tot vrijdag 10-04.
*Overleg met PMR en de vakbond 16-04 vindt afhankelijk van de ontwikkelingen via Teams plaats.
*De kinderen zijn inmiddels vanwege Corona ruim een week thuis. Er waren veel vragen over digitale
opstartproblemen, zijn nu opgelost. Er worden afspraken gemaakt over het werken in Teams.
*Complimenten ook voor de ouders hoe ze in de huidige situatie het oppikken.
*Ambitiegesprekken zijn met iedereen gevoerd.
Mededelingen vanuit OR:
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* OR Heindert en Brukelum zijn bij elkaar geweest.
* Brukelum had een notarieel document dat verlopen is, Heindert had er geen. Onder wiens verantwoording
valt dit? Christon wordt om advies gevraagd.
* Ouderbijdrage. Herinnnering betaling via Tikkie sturen. Voor ouders met beperkt budget, is Stichting
Leergeld.
* Schoolreis is al betaald. Het is nu nog niet duidelijk of het door kan gaan, teruggave van gemaakte kosten
wordt wel verwacht.
Mededelingen vanuit GMR:
*Miels van Schaik wordt volgend schooljaar 2020-2021 uitgenodigd.
Leerlingenraad:
*Nieuwe koersplan is besproken. De fusie niet omdat er nu geen zekerheid gegeven kan worden. Het is wel
belangrijk. Tip: laat leerlingen via leerlingenraad meedenken over de naam van de nieuwe school.
* Er loopt een project dat kinderen meekijken en meedenken over speeltuinen en speelvoorzieningen in
Laarbeek.
* Er komt een ideeënbus.
* Kinderen willen meer spullen voor het buitenspelen, er is echter al een heleboel.
Fusie- en samenwerkingstraject
Vanwege het Coronavirus vervalt de ouderraadpleging van 06-04. Ook de visie-missiebijeenkomst verviel
hierdoor. Er wordt nu door leerkrachten veel gewerkt in SharePoint en Teams. Er wordt binnenkort subsidie
aanvraag voor Groen Schoolplein ingediend. Omdat de Lentemarkt niet doorging, vielen de inkomsten
hiervan weg. Er wordt gekeken naar een andere actie.
FER
De FER is in een teambijeenkomst gepresenteerd waarbij gelegenheid was voor het stellen van vragen. De
definitieve versie van de FER is 10-03 naar de MR gestuurd. De MR krijgt 8 weken de tijd om te reageren. De
MR wacht de ouderraadpleging nog af om de geluiden nog mee te nemen. De ouderraadpleging gebeurt
digitaal naar een nieuw e-mailadres. Ouders ontvangen hierover 03-04 een mail. Barbara stuurt de
bevindingen door naar de MR.
vervolg profesionaliseringstraject
De ambities zijn met de MR gedeeld. De schooloverzichten worden momenteel door het team vertaald naar
groepsplannen, waarin het plan van aanpak vermeld staat. Het is niet duidelijk wat de impact van Corona
door thuisonderwijs is, maar het zou kunnen dat dit de score negatief beïnvloedt. Er is nu nog geen
Eenbesbrede afspraak over het afnemen van de eindtoetsen in groep 1 t/m 7. Je moet wel meten. De
Eindtoets van groep 8 en de Entreetoets bij groep 7 vervallen.
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De gesprekkencycli en klassenbezoeken bij het personeel gingen door. Dit jaar zijn dat ambitiegesprekken.
tevredenheidsonderzoek
De bevindingen zijn besproken. September 2020 wordt er bij ouders een enquête gehouden.
6.
Open dag nieuwe kleuters
Toke, Diana en Barbara hebben de ouders op De Heindert ontvangen en groep 8 heeft hen rondgeleid.
Barbara stuurt ouders een reminder voor inschrijving nu het Coronavirus de scholen gesloten heeft. Tip: zet
de sociale media in. Een groep kinderen van augustus 2020 is nog niet ingeschreven, ouders wachten af
mogelijk vanwege de onduidelijkheid over de fusie.
7.
rondvraag inclusief
*In de groepsapp van de kinderen van groep 8 heerst onrust aan over het einde van het schooljaar. Rianne
wordt gevraagd dit op te nemen.
*Dinsdag 31-03 is er een persconferentie vanuit het ministerie over het wel/niet openen van de scholen op
06-04. Meer is nu niet bekend. Het gerucht dat er in de meivakantie doorgewerkt zou worden, is niet bekend.
*Werkverdelingsplan is naar PMR gestuurd.
9.
Nabespreking.
*De werkgroep over een mogelijk continurooster is in overleg.
* Pepijn nodigt voorzitter MR Heindert uit.
10. rondvraag exclusief
vergaderdata MR 2019-2020:
8 oktober 2019 / 13 november 2019 / 10 december 2019 / 30 januari 2020 / 18 februari 2020 / 26 maart 2020 / 15 april 2020 / 28 mei 2020 /
24 juni 2020
5.
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