Notulen MR vergadering 22 juni 2020
Tijd: 19.00-20:45 uur
Notulen:
Plaats: in een lokaal op school
Aanwezig:
Opening: Een liedje: “Voor mij is geluk…”
Notulen vorige vergadering 6 april 2020
 Overnemen ICT-taken gaat goed.
 Beslissen waar het geld van de staking heen gaat? T.g.v. het schoolplein? Wordt voorgesteld
in de team-info met de vraag of iedereen akkoord is.
 Bibliotheek: hier is nog niets over bekend.
 Schoolplein: er ligt een begrotingswijziging bij de Stichting.
Vanuit de directie:
 Wat zijn de ervaringen: kinderen vinden het weer heel erg leuk! Risico-ouders geadviseerd
om 5 minuten later te komen. Eventueel ouders groep 3 op het plein op het kunstgras?
Leerkrachten missen het contact met de ouders. Telefonisch 10-minutengesprek is
waardevol; goed alternatief voor persoonlijk contact. De klassen zijn hechter, ook door de
verdeling van het plein.
 Werkverdelingsplan en werkdrukakkoord besproken. Vacature voor de maandag en dinsdag
in de Vlindertuin tot de herfstvakantie staat nog open. Bij ziekte leerkrachten en geen
vervanging, kinderen thuis onderwijs. De ingeslagen weg vervolgen…Wat is er nodig om
digitaal thuisonderwijs te kunnen geven bij ziekte van leerkracht (ev.vanaf 1e dag)? Kan er
een noodpakket digitaal worden klaargezet? Kan Basispoort het hele jaar thuis worden
gebruikt? Dit alles wordt uitgezocht. PMR stemt in met werkverdelingsplan en
werkdrukakkoord.
 Vakantieplanning: 17 juni datum voor de zomervakantie klopt niet. Dit wordt aangepast.
 Formatie:
o Communicatie ouders: leerkrachten gaan overvliegen naar de nieuwe klassen met
het overvliegmoment.
o Fijn dat er zo snel vervanging is gevonden voor de combigroep.
o Plan B (invalpool) voor eventueel vervanging van afwezige leerkrachten voor na de
zomervakantie. Het is wel koffiedik kijken.
o Grote kleuterklassen: veel late aanmeldingen. Er zijn kinderen die in september in de
Kikkersloot of Vlindertuin starten en dan vanaf januari in de instroomgroep komen.
We stemmen in met de communicatie.
 Functiebouwwerk nieuwe cao zal begin juli in de GMR goedgekeurd moeten worden. Laten
lezen door alle leerkrachten in GMR, ook die buiten de betreffende werkgroep vallen.
 In tegenstelling tot wat een aantal ouders hebben aangegeven, was er wel degelijk
gecommuniceerd over de pilot instructietafel via Google Meets in de thuiswerkperiode. Er
wordt overgegaan op ParnasSys: dan is alles terug te lezen.
 Kosten afscheid groep 8 zijn niet veel lager dan normaal. Ze missen wel het hapje en drankje;
i.p.v. hiervan een presentje?

GMR: vergadering op 9 juli
Gaat wel door en iedereen zal er zijn.
De verschillende onderwerpen besproken.

Zaken binnen de MR:
 Vacature leerkracht: PMR gaat een vacature uitzetten onder het team.
 Vacature GMR: Als er geen leerkracht beschikbaar is voor de GMR, eventueel een ouder?
 Vacature ouder: Na de zomervakantie opnieuw een oproep in het Berghjournaal voor een
ouder.
 Groep 5/7 heeft een airco/verwarmingssysteem in het plafond gekregen. Werkt heel goed.

ACTIES
 Voorstel besteding geld staking aan het schoolplein in team-info plaatsen
 Wat is er nodig om digitaal thuisonderwijs te geven bij ziekte van leerkracht?
 Contact opnemen met voorzitter GMR over evaluatie werkgroepen en wijzen op
functiebouwwerk nieuwe cao.
 Vacature PMR uitzetten in het team
 Als er geen ouder is, na de zomervakantie opnieuw oproep in Berghjournaal

