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DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
Aanwezig (online):
Oudergeleding: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans (digitaal), Mohammed Khlifa (digitaal), Jaap
Kalfsbeek en Karin van den Akker
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Jorien van Dijk, Yolanda van der Roest Sabrina Steffan en Leila
Chemlali

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering/GMR en Afscheid Mohammed.
De nieuwe vorm van vergaderen uit werkcommissie is gestart. Juscha zit in de commissie
onderwijs en personeel. Yoka vraagt of Juscha het punt ouderenregeling wil inbrengen.
Dit is de laatste vergadering waarbij Mohammed aanwezig zal zijn, de MR bedankt
Mohammed voor zijn inzet.
2. Vorige notulen.
Er zijn geen notulen gemaakt van de vorige vergadering. Dit was een extra vergadering over
de instroom. Tijdens deze vergadering hebben we ons standpunt als MR duidelijk gemaakt
dat er geen extra groep kan komen wanneer er geen extra ruimte beschikbaar is.
3. Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg heeft nog niet plaatsgevonden.
4. Status huisvesting. Inpunt Karlien en instroomcijfers
Iedereen heeft de mail van Karlien gelezen. Het is fijn dat er op schrift staat dat ASG bezig is
met huisvesting en dat zij in de afrondende fase zitten.
De MR (teamgeleding) vraagt aan het eind van deze maand een update van Hans omtrent
huisvesting en instroom en of hij ook iedere maand een update aan Karlien kan vragen.
Daarnaast wordt de vraag gesteld over hoe het staat met instroom buiten de wijk (m.b.t. de
bovenbouwgroepen).
Ieder overleg met directie en teamgeleding staat het punt huisvesting en instroom op de
agenda.
Jolijn en Karin maken in november een afspraak met directie en vragen daarin ook nogmaals
om een update.
We hebben afgesproken dat wij met elkaar de kleuterklassen goed in de gaten houden qua
instroom. Tot december komen er nieuwe kinderen binnen, daarna zitten de klassen vol.

5. Richtlijn contact ouders/leraren
De vraag van Jusha is of wij als MR kunnen nadenken over ouderbetrokkenheid in deze tijd.
Ouders mogen op dit moment niet de school in en afspraken gaan over het algemeen via
videobellen. Vragen die dit punt oproepen:
-

Zijn er richtlijnen m.b.t. klasbord? En is deze voor iedereen bekend?
Werken de leerkrachten in grote lijnen hetzelfde?

Ouders geven aan meer behoefte te hebben aan contact met de leerkracht. Het punt
ouderbetrokkenheid komt op de volgende agenda. Wanneer een leerkracht ziek is wordt dit
gemeld aan een groep, wellicht kan er ook een bericht worden verstuurd wanneer de
leerkracht weer beter is. Het team neemt deze twee punten (ouderbetrokkenheid en beter
melden) mee in het overleg met directie.
6. Jaarvergadering
Er komt een voorstel voor een nieuwe datum. Wisseling van leden gebeurt tijdens het
volgende MR-overleg. Jaap treedt helaas af, waardoor Egbert wordt gevraagd om ons te
verwelkomen in de MR.
7. Akoestiek, dakramen en overblijfgeld.
Akoestiek en ramen wordt opgepakt door Karin en Jolijn. Zij maken een afspraak met Hans en
Hubert. De ramen gaan op dit moment niet ver genoeg open, Jolijn heeft hierover contact
gehad met ASG en die wil hierin graag meewerken. De schermen tegen vliegen/ wespen
worden ook in dit gesprek meegenomen, ook voor de dakramen.
MR-teamgeleding neemt de vraag over overblijfgeld mee in het overleg met directie.
8. Doelstellingen en speerpunten MR 2020-2021
Aangezien de wisseling van leden tijdens het volgende MR-overleg is, verplaatsen wij dit punt
naar het volgende overleg.
9. Vaststellen vergaderrooster en taakverdeling
Vergaderrooster is rondgemaild en staat vast. Deze wordt volgende vergadering met
iedereen gecommuniceerd. Of de vergadering fysiek of digitaal plaats vindt bepalen we per
vergadering apart.
10. Onderwerpen nieuwsbrief en rondvraag:
Corona: vragen of ouders meedenken over contact tussen ouders en leerkracht
Mededeling dat MR mee blijft denken over leefbaarheid in het gebouw
11. Rondvraag
Wellicht kunnen Hubert en Anita ook afwisselen met Hans om toelichting te geven tijdens de
MR-vergadering. Op deze manier spreekt de MR ook vaker met de andere directieleden.

