Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
Dinsdag 30 maart - 20.00 uur - Online MS Teams
Aanwezig: Gert-Jan, Chrissy, Ruud, Ellen, Pauline, Jolien en Sabine
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Wat
Welkom en vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
- Wie wordt nieuwe notulant?
Planning op toerbeurt:
30 mrt : Sabine
20 april: Ellen
1 juni: Ellen
6 juli: Ellen
Terugkoppeling actiepunten (n.v.t.)
Ingekomen post:
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Nieuws vanuit GMR:
Renée gaat deelnemen aan de GMR vanuit het team.
Mededelingen
- Nieuw MR-lid:
Ellen Oliemans is het nieuwe lid

F

- Algemeen beeld cito-opbrengsten na thuisonderwijs:
We zijn aan het analyseren, we hebben ook de analyse doorontwikkeld. Sommige
groepen kwamen goed uit de analyse en sommige groepen hebben last gehad van de
lockdown.
Bij werkwoordspelling wordt de norm omhoog bijgesteld.
Rekenen wordt stichting breed aangepakt. Als school gaan we keuzes maken hoe we
dit kunnen gaan optimaliseren.
Kortom, we hebben een groei en het valt dus niet tegen.
- Situatie ‘corona’ in de school:
De eerste besmetting was in de carnavalsvakantie dus dit heeft geen gevolgen gehad.
Daarna in de bovenbouw enkel in één groep, we zijn toen snel overgegaan op
thuisonderwijs. Dit ging goed.

Daarna een asymptomatische besmetting, we hebben toen preventief de groep thuis
gelaten en thuisonderwijs gegeven.
Nu wederom in de bovenbouw en onderbouw een besmetting. We houden ons steeds
aan de maatregelen die het RIVM en het coronacrisisteam van Xpect aan geeft. En
thuisonderwijs wordt aangeboden aan alle thuiszittende klassen.
GGD geeft wel verschillende signalen af. Ouders nemen dan gelukkig wel contact op
met Jolien om af te stemmen wat het beste te doen.
Er zijn vragen waarom de BSO de kinderen wel mixen. Jolien gaat dit navragen.
Wij zijn het er over eens dat iedereen in thuisquarantaine moet wanneer er corona
geconstateerd is. Het maakt volgens ons niet uit of dit met klachten is of
asymptomatisch. Dit wordt vanaf nu zo gehandhaafd.
De vraag is of kinderen eerder mogen komen bij een negatieve testuitslag. Er zijn nu
steeds meer sneltesten beschikbaar waardoor de uitslag sneller bekend is. Jolien gaat
overleggen of dit mogelijk is. Dit is is sowieso enkel mogelijk als de leerkracht al weer
op school aanwezig is.
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Uitkomst tevredenheidspeiling:
De personeelsleden hebben een quickscan ingevuld. We zien hier op terug dat we het
samen heel goed doen.
Er zijn een paar dingen die ons opvallen. We ervaren werkdruk, we hebben de
werkdrukgelden niet zo kunnen gebruiken zoals we zouden willen. De mensen zijn te
veel nodig geweest om de ‘gaten’ op te vullen in deze corona-tijd.
Ook de pauze-tijden staan erg onder druk.
Enkele leden uit het team geven aan dat ze het gevoel hebben dat de taken niet
eerlijk verdeeld zijn. Dit gaan we tijdens het verdelen van de taken voor komend jaar
goed bekijken en bespreken.
Het klimaat (met name de temperatuur) is nog niet zoals het moet zijn, maar daar
wordt aan gewerkt.
Uit de RI&E is een plan van aanpak gekomen. Jolien gaat dit gedurende de komende
periode met het team bespreken en aanpakken.
Ook is er een preventielijst ingevuld door Margriet, Cas en Jolien. Na het invullen
geeft het programma aan wat we kunnen verbeteren. De preventiemedewerkers
pakken dit op.
Dit plan wordt aangeboden aan een extern bedrijf en die komen dan controleren of
het goed is. Dan zijn we weer voor 4 jaar gekeurd.
MR stemt toe dat Margriet ter Horst de preventie medewerker wordt.
Jolien zal elke keer als er een quickscan en/of preventielijst afgenomen/ ingevuld is dit
delen met de MR. Op deze manier wordt de MR op de hoogte gehouden.
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Groepen en formatie 2021/2022:
Is besproken met de MR.
ParnasSys ouderapp:
Klasbord wordt vervangen door een ouderapp. Een ouder gaf aan dat ze liever ook
inzicht wil in de gegevens van Parnassys. Dan kunnen ouders ook de resultaten van
hun kind zien.
De ouders geven aan dat er voordelen en natuurlijk ook nadelen zijn. Ouders vinden
het fijn om de ontwikkeling van de kinderen te volgen om zo ook tijdig bij te kunnen
sturen.
De leerkrachten geven aan dat er meer momenten mogen zijn dat ouders weten hoe
het met de ontwikkeling van hun kind gaat. We zouden dan wel graag willen dat bij de
methodetoetsen de doelen bij het vak erbij staan. Dan is er een duidelijkere nuance
voor ouders om te zien waar hun kind nog hulp nodig heeft.
Als we overstappen op deze app, willen we dan nog een rapport? De ouders vinden
het wel fijn om toch een puntenlijst te krijgen. Wel kunnen we dan een toevoeging
doen op sociaal welbevinden.
Ouders geven aan dat wij als school dit als dienst wel aan kunnen bieden. Elke ouder
zou dit wel willen zien.
De cito resultaten zijn een onderdeel van de leerresultaten. De grafiek is wel
duidelijker voor ouders. We zien dat de app dit wel aangeeft. En als school kan je er
voor kiezen wanneer het voor ouders zichtbaar is.
We nemen dit mee naar het team en we komen er de volgende vergadering op terug.
Notities zijn altijd in te zien voor ouders. Leerkrachten geven aan dat het soms
moeilijk is om alles open te stellen. Het is niet altijd in het belang van het kind om
informatie van professional naar professional te delen. Er staan soms ook opvallende
zaken in van de leerkracht. Die kunnen zonder uitleg anders opgepakt worden.
Ouders geven aan dat dit niet open hoeft te staan op de app.
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Verkiezingen MR en GMR
- Personeelsgeleding
MR: Pauline haar termijn zit er op. Er is geïnformeerd bij het personeel of er interesse
is.
- Oudergeleding
MR: Chrissy haar termijn zit er op.
GMR: Moeder Maaike haar termijn zit er ook op.
Jolien mailt een brief naar ouders, zodat zij zich op kunnen geven. De stemming
verloopt via het verkiezingsprotocol.
Pauline gaat informeren hoe we dit het beste corona-proof kunnen doen bij Ad.

