Maandag 9 november 2020
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Waar: thuis online
Aanwezig: Mark, Ivo, Isabelle, Jeannette, Antoinet, Lianne

Onderwerp
Inhoud
Welkom
Binnen gekomen post en
Cursus MR
mededelingen
Voor de cursus MR is vanuit de huidige MR geen belangstelling

Bijlage

Tussenevaluatie RI en E

Antoinet zal ons informeren.
Bijlage:
Opmerking:
Tussenevaluatie
Er staan nog enkele punten
open:
Het betreft een beleid omtrent
het gymonderwijs, de
inloopmatten op het
hoofdgebouw en de
dependance, en het plaatsten
van vingerbeveiliging op de
vier deuren van de speelzaal.
37 actiepunten van RI en E zijn in orde.
Nog 3 aandachtspunten:
- berging groepen 1/2: valbeveiliging en traphekje plaatsen
- speelzaal: vingerbeveiliging plaatsen. (is niet verplicht, maar uit ervaring blijkt dit gewenst)
- gymonderwijs: Mark maakt zich hierover zorgen en wijst ons op het belang van veiligheid tijdens
de gymlessen. Er zijn voorbeelden van onveilige situaties in de gymlessen. Antoinet gaat uitzoeken
hoe dit te voorkomen en te verbeteren is.
Ook zal zij het team informeren over dit onderwerp. Zodra zij de uitwerking heeft gemaakt van het
plan van aanpak zal zij contact opnemen met Mark voor advies.
Jaarplan

In het jaarplan is te lezen wat
Bijlage:
we gedaan hebben (evaluatie) Jaarplan
en wat we gaan doen.
Antoinet deelt met de MR-leden een PP waarin het jaarplan in het kort uiteengezet wordt.
Dit geeft voor de aanwezigen een duidelijk en overzichtelijk beeld van het jaarplan.
Opmerkingen:
Rekenonderwijs groep 3: nieuwe methode. De resultaten van aanpak zoals in LOF beschreven
vielen tegen. Nieuwe methode wordt geïmplementeerd en geeft tot nu toe goede resultaten en
tevredenheid bij leerkrachten.
Naar aanleiding van Taakspel groepen 4 en 5: de kleinere groepen 5 en drie (bijna) fulltime
leerkrachten zorgen voor tevredenheid over het verloop in deze groepen.

Uitgangspunten personele
bezetting

Antoinet zal ons informeren
over de uitgangspunten.
Opmerking:
Er is een knelpunt. Er zal een
aanvraag ingediend worden
voor het knelpunt.

Bijlage: uitgangspunten

Door verhuizingen van leerlingen krimpt de school met 18 leerlingen. Dit heeft als gevolg dat we
schooljaar 2021-2022 volgens de richtlijnen met één groep minder mogen starten.
Antoinet ziet 3 mogelijkheden
● het vormen van een combinatiegroep 5/ 6 (vanuit de huidige groepen 4 en 5)
● het aanvragen van een extra bijdrage via INOS zodat hetzelfde aantal groepen
gehandhaafd kan blijven.(knelpuntmelding)
Het CvB is al op de hoogte van de problematiek.
● het inzetten van werkdrukverlichtingsmiddelen zodat financiële ruimte overblijft
voor de extra groep. Nadeel: medewerkers zijn verbonden aan onze school en
hebben vaste contracten.
Zodra Antoinet een beter beeld heeft op de financiële gevolgen van de
vermindering van het aantal leerlingen zal zij de MR op de hoogte houden
Mogelijk volgt hiervoor een extra bijeenkomst van de MR.
Corona
We volgen de regels van het RIVM. Het is steeds weer aanpassen, veranderen.
Op dit moment gaat dat goed en hebben we voldoende personele bezetting.
Schoonmaak
Bij controles is gebleken dat de school voldoende schoon was. Kanttekening: leerkrachten maken
zelf regelmatig het lokaal schoon. Idee is om enkele weken voordat er weer een controle door
externen komt, de leerkrachten te vragen de weken voorafgaand aan de controle zelf niet schoon
te maken.
Evaluatie ingezette
werkdrukmiddelen
INOS-breed zal voorjaar 2021 een enquête volgen: werkdrukonderzoek PO door DUO
Deze enquête is in mei 2018 ook al gehouden en zal nu herhaald worden.
De MR zal op de hoogte worden gehouden van de uitslag van de enquête.
De aanwezige leerkrachten zijn positief over de ingezette werkdrukverlichtingsmiddelen.
Verzoek voor de notulant: de notulen versturen in Word zodat correcties eenvoudiger
aangebracht kunnen worden.

