Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 11 november 2020
Aanwezig: Erik, Marcia, Tessa, Annette, Ria,
Mirjam. Vanuit de directie Laurens en Anne.

Notulist: Ria
Afwezig: -

1. Opening en welkom
Erik heet iedereen welkom op deze MR vergadering die digitaal plaatsvindt.

Actie

2. Verandering directievoering
Anne is uitgenodigd vanwege haar nieuwe functie. Wij konden ons goed vinden in het
nieuwe plan. Wel hadden wij zorgen rondom de groep 8 van Anne.
Laurens licht toe dat er meerdere mails van ouders zijn geweest. Ook voor Anne en
Laurens is dit erg belangrijk geweest, ook richting de voorzitter van het College van
Bestuur.
Laurens heeft ons een conceptbrief gedeeld met een scenario. Anne vertelt dat zij de
continuïteit in groep 8 ook erg belangrijk vindt. Er is nu een brief opgesteld naar de
ouders.
3. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.00 - 19.30 uur)
Personeel

De personele zaken zijn gedeeld door de directeur.
4e kleutergroep van start
In de week van 23 november gaat de instroomgroep starten. Corine en Michel gaan deze
groep draaien. Het informatiemoment kon niet live doorgaan op school. Er is online een
filmpje en presentatie gedeeld met de ouders. Ouders krijgen de komende periode de
mogelijkheid om met hun kind langs te komen om kennis te maken met de leerkrachten
en het lokaal. De groep groeit tot de zomer door tot 29 leerlingen.
De groep is op maandag en vrijdag om 12 uur uit.
Subsidieaanvraag toegekend
We hebben als school een subsidie aangevraagd voor leerlingen die door of in de
Coronatijd een leerachterstand hebben opgelopen. In samenwerking met RT praktijk
Juf&Mees (die in de Parkschool zit) gaan we deze leerlingen bedienen. De subsidie is
toegekend.
Engels/Explore
Per 1 oktober zijn de Engelse lessen en de Explore klassen overal van start gegaan! Met
Engels zijn we met een nieuwe methode gestart, die mooi aansluit bij ons bewegend leren
concept. De Explore groepen zijn voor kinderen die meer aankunnen of anders denken.
Ontruimingsplan
“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!”

Tot op heden had de Parkschool nog geen ontruimingsplan. De conceptversie is nu
gemaakt, daar wordt door de SKV, Wegwijzer en Voorhof nu op geschoten voordat hij
definitief wordt gemaakt. De directie betrekt hierbij de BHV’ers. Het is een plan wat er
wel goed uit komt te zien. Gelukkig hebben we de sinds we in de Parkschool zitten wel
geoefend doordat twee keer het alarm afging. Die ontruimingen liepen wel heel goed,
ondanks dat er geen concreet plan was.
RI&E
Onlangs heeft Ria als preventiemedewerker een ronde gelopen met een externe partij,
betreffende de Risico Inventarisatie en evaluatie. Een concept plan van aanpak is nu
gemaakt, is besproken met Ria en directie en wordt ook geagendeerd op de MR door Ria.
Ouderbijdrage
Sinds dit schooljaar werken wij voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage, het kamp
en schoolreis geldt met Schoolkassa, een digitaal systeem waardoor ouders via een
tikkie/mollie kunnen betalen. Het gebruiksgemak gaat hierdoor omhoog en het past meer
bij deze tijd. Hier zijn kosten aan verbonden. De MR zal dit bespreken tijdens een
volgende vergadering.
Gymonderwijs vanaf 2021-2022
De (oude) gemeente Vianen betaalde tot op heden 1 lesuur gym in de week. Door de
gemeentelijke herindeling zal dit veranderen. De gemeente Vijfheerenlanden vindt het
belangrijk om wel mee te blijven betalen aan kwalitatief goed gymonderwijs, verzorgd
door een externe partij, maar hebben niet het budget om dat volledig te doen. Het voorstel
ligt nu bij de scholen om 40% vanuit de gemeente mee te blijven betalen. Met de Fluenta
scholen in Vianen hebben wij overleg over dit voorstel en wat we hiervan vinden.
Schoolbezoek College van bestuur
Aanstaande maandag hebben wij schoolbezoek van Harry, college van bestuur. Een
jaarlijks bezoek waarbij we het geëvalueerde jaarplan van vorig jaar doornemen, het
nieuwe jaarplan en lopende zaken bespreken.
Meerjarenbegrotingsgesprek
De directie heeft vorige week het jaarlijks begrotingsgesprek gevoerd op kantoor. Daarbij
zijn verschillende zaken ingediend op het gebied van ICT en leermiddelen. Het is nu
afwachten of deze begroting wordt goedgekeurd. De MR zal betrokken worden door
Ria
inzage te krijgen op de begroting.
4. Vaststellen notulen vergadering
De notulen zijn aangenomen en worden op de website geplaatst. Met dank aan Mirjam
voor het notuleren. Mirjam zal de notulen mailen naar de websitebeheerder.
5. Begroting ouderraad
Erik zal de begroting bij de OR opvragen zodat dit tijdens de volgende vergadering terug
kan komen.
Annette benadert de OR en vraagt nu of en wat we doen met de ouderavond.

6. Leerwerkgemeenschappen
Dit punt stond ingepland voor een studiedag maar is toen doorgeschoven.
Geld voor bewegend leren is opgenomen in de begroting. Vanuit Kunst en Cultuur zijn er
ateliers begonnen. Laurens is gestart met klassenbezoeken en kijkt dan ook naar EDI.
7. RI&E
Ria ligt het plan RI&E toe. De bevindingen deelt ze met de MR.
Het Arbobeleid ligt onder verantwoording van Fluenta. We zijn in afwachting van de
benodigde documenten.
Er gaan 4 nieuwe BHV-ers starten met de cursus in maart 2021. Dit is uitgesteld vanwege
Covid-19, hierna voldoen wij ruim aan het aantal BHV-ers. BHV-ers zijn, wettelijk
gezien, voldoende opgeleid om EHBO te verlenen.
Collega´s worden in staat gesteld een PAGO te ondergaan.
Er is een infectiebeleid opgesteld. (o.a. Covid-19 maar ook andere kinderziektes)
Het binnenklimaat en CO2 voldoet ruimschoots aan de norm.
De meterkasten en CV-kasten worden nu ook gebruik als opslagruimtes, deze worden
vrijgemaakt van brandbaar materiaal.
De vloeren in het gebouw zijn vrij glad, de directie neemt dit op met het
schoonmaakbedrijf om mogelijk een andere waslaag te gebruiken.
Er zijn stabiele krukken binnen de school om de bovenkasten veilig te kunnen gebruiken.
Het verzuim was vorig jaar allemaal somatisch gerelateerd.
In de ochtenden is het druk op de parkeerplaats. Erik legt contact met de OR of we dit aan
kunnen pakken?

8. Rondvraag
- betalen ouderbijdrage. Vorig jaar zijn er minder kosten gemaakt ivm Corona. Een
bespreekpunt met de OR.
- Infomatieavond: dit terugkoppelen met de OR. De ouders hebben behoefte aan
een filmpje van de leerkrachten omdat zij de leerkrachten nu minder zien en de
interactie met de kinderen missen.
- Stukje nieuwsbrief: Tessa maakt een stukje over de wijzigingen in samenstelling
van de directie.
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