Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 3 maart 2021
Aanwezig: Erik, Marcia, Tessa, Annette, Ria,
Mirjam. Vanuit de directie Laurens.

Notulist: Mirjam
Afwezig: -

Opening en welkom
Erik heet iedereen welkom op deze MR vergadering.

Actie

1. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.30 - 20.00 uur)
De directie neemt de MR mee op het gebied van personeel. De directie geeft aan het als
prettig te hebben ervaren om met de MR overleg te hebben voor de her-opening van de
school. Het was een ingewikkeld proces waarbij verschillende stappenplannen moesten
worden gemaakt die ook met ouders zijn gedeeld in de nieuwsbrief aangaande wat te
doen als een groep of kind in quarantaine moet. Iedere situatie vraagt om een eigen
aanpak waarbij soms meerdere protocollen worden ingezet. Het was een gekke start met
een weercode oranje en rood. Maar het team was blij om sinds 8 februari de kinderen te
ontvangen. De cohorten blijven goed uit elkaar. Het gaat goed met de aangepaste
schooltijden voor groep 7 en 8. Het team blijft tijdens online momenten elkaar ontmoeten
en zien waarbij ook aandacht is voor hoe het met de leerkrachten gaat. Engels, Explore en
gym zijn ook weer gestart. Met de MR is een vakantierooster gedeeld, deze is al
definitief. Ook is er een concept jaarrooster gedeeld voor komend schooljaar. Daarin
moeten de studiedagen nog worden opgenomen. De directie komt met een voorstel en zal
deze delen met de MR. De directie heeft een reactie ontvangen van de gemeente over een directie
voorstel over het verplaatsen van de fietsenstalling. Er is een contactadres opgegeven. De
directie gaat hiermee aan de slag. Er wordt weer doorverwezen naar een ander
directie
contactpersoon. Dit zal worden vervolgd.
2. Vaststellen notulen vergadering
De notulen zijn aangenomen en worden op de website geplaatst. Met dank aan Annette
voor het notuleren. Zij zal de notulen mailen naar de websitebeheerder.

Annette

3. Afstandsonderwijs (evaluatie)
De oudergeleding geeft aan dat de leerkrachten nu veel online lessen hebben gegeven, er
waren minder video’s. De kinderen zaten met de hele klas instructies te volgen. Hierdoor
was er meer routine en structuur. De kinderen werden op gezette tijden verwacht. Dit was
echt helpend en er was meer controle. Voor sommige kinderen was het thuis wennen.
Kinderen hebben het contact met klasgenoten gemist. Het is fijn dat de kinderen nu weer
naar school kunnen gaan.
Voor leerkrachten was het even schakelen en zoeken naar een modus om te zorgen dat
het thuisonderwijs goed vorm kon krijgen. Uiteindelijk vonden zij ook een ritme. Het is
wezenlijk anders om via een scherm les te geven. De leerkrachten zijn echt trots op de
kinderen en op de ouders.
4. Verhoging ouderbijdrage
De school werkt nu met één systeem om de kosten te gaan innen en wel te weten
Schoolkassa. Dit is een systeem wat ondersteund wordt door Parro. Dit is op
“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!”

stichtingsniveau besloten. Denk daarbij aan: vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis,
schoolkamp, deelname aan sporttoernooien etc. Het is gebruiksvriendelijk voor de
administratie en ook voor ouders qua betaling. Er wordt gesproken over de mogelijkheid
om de ouderbijdrage te verhogen. Het advies van de MR is om de ouderbijdrage nader te
bekijken. Hierbij de penningmeester van de OR betrekken. Erik zal dit terugkoppelen aan Erik
de directie. Wellicht dat er dan gekeken kan worden naar de bijdrage voor het eerste,
tweede en derde kind.
5. Inzet gelden overheid
Tijdens een directieoverleg is er gespard over de gelden die de overheid vrij heeft
gemaakt voor de scholen. Er wordt voorgesteld om te gaan investeren in je team. Denk
aan de langere termijn. En kijk wat er nodig is op kortere termijn. Dit is ook belangrijk
om mee te nemen met de formatie van komend jaar. De richtlijnen waar je aan school
moet voldoen is nog niet bekend. Voor nu is er nog niets concreet bekend.
6. Voortgang werkgroepen en leerwerkgemeenschappen
● EDI: de werkgroep heeft een nieuw tijdspad gemaakt. Tijdens de studiedagen zal
dit punt op de agenda staan. Het team zal zich eerst richten op het vakgebied
rekenen en er zullen klassenbezoeken worden afgelegd aan de hand van de
checklist.
● Bewegend leren: de werkgroep zoekt een moment om weer bij elkaar te komen.
Tijdens de studiedagen hopen zijn het team een boost te kunnen geven om de
gestelde doelen alsnog te behalen.
● IPC/kunst: de atelierrondes van maart zijn vooralsnog verplaatst naar juni omdat
we nu niet groepsdoorbrekend mogen werken. Bij IPC gaat de werkgroep zich nu
richten op standaardroute 2 en de server overzichtelijk inrichten. Ook zal er
worden gekeken naar de mogelijkheden van een portfolio.
7. Formatie nieuwe schooljaar 2021-2022
De formatie voor het schooljaar 2021-2021 is in volle gang. De leerkrachten hebben hun
voorkeuren aan de directie kenbaar gemaakt. Ook zijn de eerste berekeningen gemaakt.
De directie kan nu verder om de puzzel kloppend te gaan maken.
8. Voortgang doelstellingen directie/MR
Dit jaar is het jaarplan geschreven door de werkgroepen zelf. Het document is nu meer
een document van het team. Een goede ontwikkeling. Ook de doelstellingen van de MR
staan erin en worden door de MR zelf geëvalueerd. De directie vraagt de MR hoe het gaat
met het punt ‘oudercommunicatie / zichtbaar zijn voor ouders en teamleden’. Het voorstel
van de MR is om de notulen eerder te publiceren op de website. De notulen zullen op
korte termijn binnen de MR worden gedeeld, die zullen deze bekijken en na goedkeuring
kunnen worden gepubliceerd.
9. Financieel jaarverslag OR jaar 2020
De kascontrole is positief afgerond. Met complimenten aan Sander van de OR voor de
boekhouding. Er zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die met het team zijn
gedeeld. Dit wordt verder opgepakt.
10. Actiepunten
● De nieuwe MR-leden hebben een cursus gevolgd. Het materiaal zal worden
geplaatst in de MR map op de drive.

Ria

●
●

Terugkoppeling oudergelden naar directie. Contact opnemen met penningmeester Erik
OR om meer inzage te krijgen in de ouderbijdrage.
Voor de volgende agenda kijken naar de reglementen van de MR.
Erik

11. Rondvraag
● Nieuwsbrief: de notulen sneller op de site. MR cursus van nieuwe leden,
mailadres van MR eronder zetten, evaluatie thuisonderwijs.
De volgende MR vergadering staat gepland op woensdag 21 april 2021.

Tessa

