Notulen MR vergadering 13 oktober 2020
Online aanwezig in Teams: Ellen Eshuis, Nadie te Hofsté, Sandra Wijnveen, Wander
Tiggeloven, Ferdy Groot Nibbelink, Beryl Grob, Edwin te Winkel en Sandra te Brake
1. Opening
Wander heet iedereen welkom, in het bijzonder het nieuwe MR-lid Ferdy.
We starten meteen met punt 5, zodat de functieverdeling meteen duidelijk is.
Lucy wil de notulen op de website blijven zetten, ook al heeft ze geen zitting meer in de MR.
Wander is dit jaar voorzitter. En dan volgend jaar iemand anders. We spreken af dat
wanneer je in je derde jaar van aantreden bent, je automatisch de voorzitter bent.
Ellen wordt vanaf de volgende vergadering secretaresse, zij maakt de agenda en de notulen.
Contactpersoon met de ouderbetrokkenheidsgroep: Ferdy
Contactpersoon met de ouderraad: Sandra te Brake en Beryl.
2. Notulen 29 juni 2020
Bij punt 2:
Sponsoring: Beryl pakt dit op met ouders van de ouderraad.
Punt 7 Jaarverslag:
Deze is nog niet gemaakt. Wander neemt contact op met Myriam.
Punt 13 GMR:
`De bijeenkomst met de Raad van Toezicht wordt verschoven naar december.
De punten blijven staan.
Er zijn 12 sollicitanten voor de functie van ambtelijk secretaris.
De vergaderdata van de GMR zijn te vinden op de centrale SKBG-site.
3. Mededelingen
geen
4. Ingekomen stukken
Wie gaat het postvak op school in de gaten houden?
Dit wil Ellen gaan doen.
5. Roulatiesysteem agenda en notulen
Zie opening
6. Ouderbetrokkenheid
7. Communicatie school en ouders
De werkgroep ouderbetrokkenheid heeft geen vergadering gehad en er zijn ook geen
meldingen ontvangen.
Veel ouders missen de betrokkenheid met school door de Coronamaatregelen. De
nieuwsbrieven zijn super, maar het losse contact wordt gemist.
Het is soms lastig om te weten naar wie je een bericht moet sturen op Social Schools. Naar
de leerkracht van de basisgroep of de instructiegroep?

Ouders denken vaak: Het zal wel goed gaan, want ik hoor niks.
Toch zijn er wel oudercontacten met leerlingen met zorg. Dit is vaak via de Meet.
8. Begroting
Beryl heeft een begrotingsgesprek gehad.
Op 1 oktober 2020 zijn er 194 leerlingen op school. Er zijn enkele leerlingen verhuisd.
Op 1 oktober 2021 is het aantal ongeveer hetzelfde.
De begroting zal dan ook ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar.
Financiën op personeelsgebied, ICT en Boeiend Onderwijs (externe begeleiding).
Groep 1 is een grote groep, waarnaast er ook een instroomgroep is. We zorgen voor extra
ondersteuning voor 5 ochtenden per week. Dan komt een onderwijsassistent, vermoedelijk
in januari/februari.
Voor 2022 is nog niets aangepast.
9. Noodplan
Meerdere leerkrachten hebben aangegeven eventueel extra te willen werken bij uitval van
(een) leerkracht(en).
Wanneer er weer een lockdown gaat komen, kunnen de leerkrachten het aan om weer
online te gaan.
10. Inspectie online onderzoek
Op 2 november zal er een inspectie-onderzoek zijn. Dit gebeurt online, door Beryl en de
beide intern begeleiders Nadie en Leandra.
Er wordt gekeken naar kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie.
Er worden verbeterthema’s aangegeven en er wordt verteld waarmee we bezig zijn. Op dit
moment is dat boeiend onderwijs.
11. Audit
De audit wordt in Lochem coronaproof gehouden. Wanneer dit goed verloopt, dan gaan we
dat ook hier zo doen. Dit zal zijn op 10 december.
12. Studiedag
Hoe gaat het in de groepen? Per groep vertelt iedere leerkracht zijn bevindingen.
We gaan rekenen centraal stellen deze dag.
Boeiend onderwijs: Meervoudige intelligentie komt aan bod.
Er is ook online contact mogelijk met de extern begeleider wanneer de coronamaatregelen
worden aangescherpt.
De ouderavond van de Kanjertraining is verzet, online is dit niet te doen. Deze ouderavond is
eigenlijk alleen “live” beter en een livestream is te duur.
13. Verkeerssituatie
De politie is geweest over de verkeersbrigadiers. De contactpersoon daarvoor wordt
benaderd.
De Jeugdkerkstraat blijft twee richtingen. Na de herfstvakantie is de Schoolstraat weer open.
Het parkeren aan de Jeugdkerkstraat lijkt mogelijk, maar dan moet er naar de Schoolstraat
gelopen worden.
Er komen nietjes voor de fietsen op de Schoolstraat.
Aan de kinderen wordt gevraagd om met de fiets te komen.

We moeten kijken wat het definitieve plan wordt, het is nu rommelig vanwege alle
verbouwingen.
Misschien is er tóch een verkeersbrigadier nodig voor de veiligheid? Beryl plaatst een
berichtje op Social Schools over het parkeren van de auto’s.
14. Mail van een ouder
De mail van deze ouder kwam in de MR-app en is doorgespeeld naar Beryl. Hier moet
zorgvuldig mee worden omgegaan, dus geen namen en herkenbaarheden vermelden. In een
andere situatie had dit anders het vertrouwen kunnen schaden van de betrokkenen.
Beryl heeft antwoord gegeven aan deze ouder. De resultaten op school zijn eigenlijk heel
goed voor de zomervakantie. Er was toen geen nood om subsidie aan te vragen.
Er komt nog een derde tranche, maar het geld is waarschijnlijk op.
15. Wel en wee
De MR wil graag inzicht in de gang van zaken op school. Ze willen meer feeling. In de
voorjaarsvakantie werd aangegeven dat de leerkrachten te druk waren. Doordat er geen
inzicht was, werd dit niet goed begrepen.
De intentie van hiervan is goed bedoeld.
Mocht er zich dus iets voordoen op school, dan vindt de MR het prettig om te weten wat er
speelt.
16. Schoolplein
Hoe staat het ervoor?
Het kleutergedeelte is klaar, behalve het belevingspad, dit wordt in de herfstvakantie gedaan
door de hovenier. Na de herfstvakantie komt een wethouder een appelboom aanbieden.
Er komt een vlonder om de boom.
Er zal beplanting om de pannakooi komen.
Volgend jaar moet het af zijn.
17. Gezonde school
Dit onderwerp heeft nu even geen prioriteit voor school.
Er is gesproken over een certificaat. Wat vraagt dit van het team?
Het schoolfruit zal ook weer worden opgestart, alleen mogen er geen ouders in de school
komen. Misschien kan groep 8 helpen.
Kraanwaterdag: we willen er meer structuur in aanbrengen, maar hoe? Moeten de
leerkrachten dan controleren en spreek je ouders er dan op aan?
Het statement moet zijn: geen pakjes en geen verpakte koeken.
We gaan eerst kijken met het team wat haalbaar is. We moeten dan op alle vlakken
beslissingen nemen, zoals ook bijvoorbeeld de traktaties voor de leerkrachten.
Kunnen we bijvoorbeeld als opwarmer één dag in de week een kraanwaterdag houden?
Door de Doppers is er in ieder geval heel veel minder afval. Wat er ín de Doppers zit, weren
we natuurlijk niet.
Misschien kunnen we De Vlier benaderen om te vragen hoe zij dat hebben opgepakt.
18. Statuten en reglementen
Deze moeten worden opgevraagd. Ze zijn vaak verouderd. Dit zal bekeken moeten worden
en eventueel aangepast en geüpdatet.

19. Rondvraag
Beryl: Wanneer er weer op twee plekken aanvoer van leerlingen is, kunnen de shifts worden
afgeschaft en kan iedereen weer om 8.30 uur starten. Dat moet kunnen wanneer iedereen
zich aan de maatregelen houdt.
Edwin: Boeiend onderwijs: Is er een tijdspad? Blijft het bij onderdelen?
Het wordt over de komende jaren verspreid. Door Corona staan nieuwe dingen stil.
Wordt de RI &E nog ingevuld?
De Risico Inventarisatie & Evaluatie is niet gedaan vorig schooljaar. Er staat een afspraak
voor 30 oktober. Beryl vult het voor die tijd in.
Ferdy: Hoe kan ik inloggen in Teams?
Beryl helpt hierbij.
Data voor de komende vergaderingen:
9 december 2020
2 februari 2021
29 maart
12 mei
30 juni
20. GMR
1. Verkiezingen
De advertentie komt op intranet en wordt verspreid onder directeuren.
2. Enquête achterbanbijeenkomst:
Er is hier te weinig animo voor
3. Afgelopen vergadering:
Ventilatie gebouwen: De resultaten van de SKBG-scholen zijn doorgenomen. Bij een groot
deel van de scholen is de mechanisatie goedgekeurd.
Op sommige scholen is nader onderzoek nodig en wat moet er gedaan worden om op zeer
korte termijn voor betere resultaten te zorgen?
4. De statuten en reglementen worden door de GMR doorgenomen en dan kan er per school
nog kleine aanpassingen worden gedaan.
13. Sluiting
Wander sluit de vergadering.
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