Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
Dinsdag 26 januari - 20.00 uur - Online MS Teams
Aanwezig : Jolien, Pauline, Sabine, Anne, Chrissy, Gert-Jan, Ruud , Renée
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Wat
Welkom en vaststellen agenda
Deze staat in het teken van thuisonderwijs
Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd en staan op de website
Terugkoppeling actiepunten
Niet van toepassing
Ingekomen post
Via diverse kanalen hebben wij mails van ouders ontvangen met de vraag of de leerling vrije
week een lesweek kan worden om de afgelopen periode te compenseren.
Dit punt staat ook geagendeerd en zal daar behandeld worden.
Nieuws vanuit GMR
• Gert-Jan gaat financiële cursus volgen
• Begroting Xpect-breed: de stichting is financieel gezond, 84 % van de uitgaven gaat
naar personeel, voor overige uitgaven wordt gekeken naar koersplan.
• Vaststellen van begroting school: de stichting heeft besloten dat uitgaven vanaf een
bepaald bedrag die niet urgent zijn, uitgesteld worden. Zodoende is de planning tot
aanschaf meubilair voor ons uitgesteld tot jan 2022.
• Er komt meer aandacht voor duurzaam werkgeluk
• Cultuur
• GRM heeft ingestemd met aanpak mobiliteit: schriftelijk vastleggen wat wensen
personeel zijn (de werkwijze is in grote lijnen hetzelfde als afgelopen jaar)
• Afvloeiingslijsten personeel worden bekend gemaakt per 1 februari in plaats van 1
december.
Anne vertelt dat ze gaat verhuizen per 2 april. Vanaf dan zal er iemand anders vanuit het
personeel aan de GMR gaan deelnemen. Er lijken op dit moment een aantal geïnteresseerden.
Als dit zo blijft, zal het personeel stemmen. (Vanuit de ouders gaat er al iemand naar de GMR)

Mededelingen
1. We gaan over op een ouder app: parent.com van concapps
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Voordelen:
• Het bevat dezelfde functies als klasbord en nog veel meer
• Gebruiksvriendelijk, (scheelt Laura veel tijd)
• Ook gebruiksgemakkelijk voor ouders,
• Gekoppeld aan leerlingvolgsysteem
• We gaan dit jaar proefdraaien binnen een aantal groepen.
• De bedoeling is om met de start van volgend schooljaar helemaal over te gaan.

2. Vanuit leerteam 5-8 kwam de vraag wat verwachten ouders van de verslagen?
Voorstel: gewoon de portfolio’s meegeven en gesprekken via Teams in de geplande week
houden. De cito-gegevens zullen later komen en apart meegegeven worden en
teruggekoppeld.
3. Ouders hebben behoefte aan contact met de leerkrachten, volgende week benaderen alle
leerkrachten de ouders met een belrondje.
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Thuisonderwijs
Wat zijn de ervaringen
Er is weer een ouder-enquete afgenomen. Het algemene beeld hieruit was dat de ouders
tevreden en zijn en dat de school het nog beter op de rit heeft dan tijdens de eerste lockdown.
Er zijn enkele vragen/opmerkingen geweest (deze zijn ook al door leerkrachten van deze
groepen opgepakt):
- Leerlingen uit groep 4 moeten heel veel oefenen om bepaalde kennis te automatiseren
en memoriseren. Hierdoor wordt het werk door een aantal ouders/leerlingen uit groep
4 als veel ervaren.
- In groep 6 was het voor ouders en leerlingen even zoeken naar een goede indeling van
de dag, als een leerling om 10.30 instructie krijgt en daarvoor al wil werken. De optie
om wat werk van de vorige dag te laten liggen en dit in de ochtend te maken bood
uitkomst.
Ouders vanuit de MR vullen aan dat de ervaringen wisselend zijn. Hoe ouder de kinderen, hoe
zelfstandiger ze over het algemeen zijn en het dus ook makkelijker gaat. Daarnaast is het voor
met name de jongere kinderen extra lastig. De lockdown volgde direct na een vakantie. Eerst
was thuis de speel/ontspan plek en nu was dezelfde plek ineens een werkplek. Deze knop is
voor een aantal kinderen moeilijk om te zetten.
Als we weer gaan starten komen er extra middelen beschikbaar om extra
ondersteuningsbehoeften op te kunnen pakken. Hiervoor komt een plan vanuit de IB-er.
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Leerling vrije week
Er zijn in totaal 5 ouderbrieven binnen gekomen met de vraag om van de leerling vrije week
een lesweek te maken. Daarnaast is er ook op bestuurlijk niveau de beslissing gemaakt dat
deze week een onderwijsweek wordt voor alle scholen die op korte termijn een leerling vrije
week hebben ingepland. De vraag en het aanbod sluiten dus mooi op elkaar aan.
In onze leerling vrije week staan 2 studiedagen voor leerkrachten gepland. Het MT komt met
het voorstel om uit deze twee dagen de belangrijkste onderdelen te klusteren en deze samen
te voegen tot één studiedag, waarbij ook veel externe partijen bij betrokken zijn. Op deze wijze
komen er in totaal 4 extra onderwijsdagen ter beschikking voor de leerlingen. De MR stemt
hiermee in.

3

Gezinnen die voor deze week al een vakantie geboekt hebben, kunnen uiteraard gewoon op
vakantie gaan. Dit wel graag communiceren met de groepsleerkracht.
Tijdens de studiedag is de school ‘gesloten’ en zal er dus geen noodopvang door de school
verzorgd worden. Deze zal overgenomen worden door Kinderstad voor de gezinnen die hier
recht op hebben.
Carnavalsvrijdag
Mocht deze dag nog een thuiswerkdag zijn, dan zullen er geen echte lessen gegeven worden,
maar een leuk online gezamenlijk moment gecreëerd worden per groep en wat extra werk wat
mogelijk thuis gedaan kan worden.
De noodopvang zal binnen deze situatie er ook een leuke dag van maken. Binnen de school
moeten de online momenten goed met elkaar afgestemd worden, waardoor lln. in de
noodopvang dit ook mee kunnen doen.
De noodopvang zal in deze situatie tot 12.00 uur verzorgd worden door de school en vanaf dan
overgenomen worden door kinderstad voor de gezinnen die hier recht op hebben.
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Mocht deze dag een schooldag zijn, dan zal er een aangepast programma binnen de eigen
groep gedraaid worden. Hierbij moeten de onderdelen hossen in de aula en bezoek van de
raad van 11 helaas voor dit jaar komen te vervallen.
Ook op school zal deze gewoon om 12.00 uur eindigen en zal er noodopvang zijn bij Kinderstad
voor de gezinnen die hier recht op hebben.
Oudervragenlijst m.b.t. thuisonderwijs
Uitkomst hiervan is al besproken tijdens het eerste agendapunt.
In totaal hadden 5 ouders andere verwachtingen. Hiervan is al met 4 ouders contact
opgenomen en is er een oplossing of toelichting geboden.
De vijfde ouder heeft enquête anoniem ingevuld. Hiermee is dus helaas nog geen contact
geweest.

