MR vergadering 11-4-2022

Aanwezig: Manon Peeters (voorzitter), Reny Hermens (tijdbewaker), Gonda Louwers, Yvonne
Kuijpers, Carlijn Draibas (notulist), Floor Wintermans, Laura Beckers (online), Ilse Gruithuijzen
(online)

Afwezig: Jelly Laeven, Warda Boutaibi

Opening
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur

Mededelingen
Vanwege het afscheid van Gonda wordt er een datumprikker uitgezet voor een gezamenlijk etentje,
Manon pakt dit op.
Graag bij de volgende vergadering tijd inplannen om de toekomst van de MR te bespreken. Ieder
voor zich moet ook even kijken of je in de MR wil blijven.
Er is een vervanger gevonden voor Winnie, te weten Leandra. Zij moet haar huidige baan nog
opzeggen, startdatum is daardoor nog niet bekend. Hopelijk kan zij het huidige schooljaar nog mee
afsluiten.
Bouwleidersuren: Marion heeft aangegeven haar taken als bouwleider neer te willen leggen. Er
wordt nu gekeken hoe dit het beste opgelost kan worden zonder dat er veel verschuivingen komen
op MT – gebied.
Het onderwerp ‘Formatie’ staat op de agenda voor de volgende MR-vergadering

Communicatie school-ouders
Communicatie wordt gemist door ouders, maar ook door leerkrachten. Informatie is soms moeilijk
te vinden, of lijkt niet gegeven te worden.
Er is wel een doorbraakteam gericht op communicatie. Elke maandag is er een nieuwsbericht met
bijzonderheden. Er is gekozen voor een wekelijks bericht om versnippering van communicatie te
voorkomen.
Advies om duidelijk naar ouders te communiceren waarom leerkrachten de school (gaan) verlaten,
dit om onduidelijkheden en onrust bij ouders weg te nemen.
Advies: kijken of de agenda in het ouderportaal doorgelinkt kan worden naar concrete informatie,
zodat ouders makkelijker informatie kunnen terugvinden op een vaste plek.

Activiteitenplan
Een aantal bespreekpunten worden uitgelicht:
-

-

-

-

Voorstel betreft de vergaderduur en de starttijd:
• Online en fysiek vergaderen worden afgewisseld.
• Er zijn 9 vergaderingen per jaar
• De eerste en laatste vergadering is steeds fysiek.
• Starttijd van de vergaderingen is vanaf het nieuwe schooljaar 19.30 uur (voor
zowel de fysieke als de online vergaderingen). Online duurt de vergadering 90
minuten. Fysiek 120 minuten.
Communicatie: mail en teams worden nu samen gebruikt. Voorkeur is om naar 1
communicatiestroom te gaan. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de communicatie van
de MR via Teams verlopen.
We stappen af van het idee om in koppels te werken (paragraaf 4.7) Dit mag uit het
activiteiten gehaald worden.
Scholingsplan mag verwijderd worden, algemene professionalisering komt hiervoor
in de plaats. Dit houdt in dat er waar nodig professionals ingehuurd kunnen worden
voor specifieke vraagstukken.
Specifieke doelen van de MR zijn besproken waarbij extra aandacht is voor het
uitbreiden van de connectie met de achterban.
Het is prettig om iemand vanuit de school in de GMR te hebben. Het liefst iemand
met een kort lijntje naar de MR.
Bij 6.5 is een weblink geplaatst, hierdoor vervallen de wetartikelen in het
activiteitenplan.
Directie is alleen op uitnodiging van de MR aanwezig bij de vergaderingen.

Manon zal de besproken punten aanpassen. En mailt daarna dat het gedaan is.

Kansenongelijkheid
Laura en Reny geven een presentatie over kansengelijkheid.
Er wordt veel gedaan om alle leerlingen op school gelijke mogelijkheden te bieden. Tijdens
de lockdown periodes is een aantal kinderen op school gekomen die thuis minder goede
kansen op onderwijs hebben, de leerkrachten hebben hierin een selectie gemaakt. Er
werden ook Chromebooks geleverd aan alle leerlingen in de bovenbouw, en aan de
leerlingen in de onderbouw die daar om vroegen. Hierdoor zijn de randvoorwaarden voor
(thuis)onderwijs voor iedereen zo gelijk mogelijk gemaakt.
Ook kinderen die aan de bovenkant zitten (dus meer uitdaging nodig hebben) krijgen
maatwerk waar nodig (levelwerk).

Aankomende studiedag (15-4) wordt er ook aandacht aan dit onderwerp geschonken
binnen het team.
Volgende vergadering zal er kort hierop teruggekomen worden.

Rondvraag
Yvonne: Wat zijn de afspraken met de notulen?
Afspraak: Er is 1 week om de notulen in teams te zetten. Daarna heeft iedereen nog 1 week
om te reageren. Daarna komen de notulen online.

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.

