Notulen
medezeggenschapsraad
Datum: Woensdag 10 november 2021 Notulist: Annette
Aanwezig: Erik, , Tessa, Annette, Ria, Marcia
Afwezig: (tot 20.30) Mirjam.
Vanuit de directie Laurens en Anne

Actie

Aanvang: 19.30 uur MR
Vanaf 19.45 uur directie
Locatie: Google Meet

1. Welkom.
MR Voorbespreken:
MR voorzitter: Erik heeft aangegeven na dit schooljaar zijn taken neer
te leggen. In januari gaan we kijken naar een nieuw lid zodat deze
ook nog een deel van het schooljaar mee kan kijken.

MR & Directie
2. Memo directie
Personeel De MR wordt door de directie ingelicht over de lopende
personeelszaken. - Op dit moment hebben we te maken met veel gaten die wij dit
schooljaar nog op te vullen hebben. We hebben een zeer brede vacature uitgezet
en ook enkele gesprekken gevoerd, maar we zijn er nog niet. Het lerarentekort is
helaas voor ons ook hier nu echt voelbaar en merkbaar. -Op 10 november is er een
groep zij-instromers op school wezen kijken. Zij waren heel enthousiast en er zijn er
een paar die gaan bedenken of ze misschien bij ons willen komen werken.
Nieuw corona protocol
Deze week hebben we een nieuw protocol opgesteld binnen
FLuenta nav de laatste persconferentie.
Start groep 1C
Afgelopen maandag (8 november) startte de instroomgroep. Deze groep start met 8
kinderen en zal tot het einde van het jaar langzaam vollopen naar ongeveer 23
kinderen. Het is ons gelukt om voor drie dagen een vaste juf voor deze groep te
vinden. Annelies, die vorig jaar ook al een periode heeft ingevallen, zal drie dagen
deze groep gaan draaien. Daarnaast staat Ria tijdelijk één dag in de week voor groep
1c. Voor Ria betekent dit dat zij haar taken als onderbouwspecialist tijdelijk
neerlegt/afstaat.

Op dinsdag 2 november is er een informatiemoment voor de
ouder(s)/verzorger(s) van deze groep geweest en op vrijdag 5 november hebben
ze de mogelijkheid gehad

“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!”

om samen met hun kind langs te komen en kennis te maken met de leerkrachten
en het lokaal.
Kamp groep 8:
Onze groep 8 is 27,28 en 29 oktober op kamp geweest. Het was van te voren nog
even spannend i.v.m. besmettingen etc. maar we hebben er met alle kinderen een
onwijs gaaf kamp opzitten!

Meerjarenbegroting Gesprek
Eind oktober hebben we het jaarlijks begrotings gesprek gevoerd op
kantoor. We hebben verschillende zaken ingediend waaronder:
- meubilair voor de groepen 1/2 (inbouwkasten, kastenwand, inrichting
vierde lokaal)
- 50 nieuwe chromebooks voor leerlingen.
- digibord voor in het atelier.
- vast budget voor bewegend leren.
- nieuwe methode begrijpend lezen (is in onderzoek).
- scholingsbudget.
We horen richting het einde van het jaar of alles wel of niet toegezegd kan worden.
Schoolbezoek bestuursmanager FLuenta / Audit in voorjaar.
Dinsdag 9 november hebben wij schoolbezoek gehad van Jan Spier,
bestuursmanager FLuenta. Een jaarlijks bezoek waarbij we het geëvalueerde
jaarplan van vorig jaar doorgenomen wordt, het nieuwe jaarplan en lopende
zaken besproken worden. Ook hebben we gekeken naar de huidige groep 8 en de
eindtoets die er aan komt. We betrokken hier ook onze intern begeleiders bij. Dit
gesprek met Jan Spier is goed verlopen. Alle lopende zaken zijn besproken en
nagekeken. De resultaten van groep 8 zijn bekeken en staat heel erg centraal voor
de school.
Omdat onze directie denkt dat het goed is dat een onafhankelijke partij af en toe
eens in je organisatie kijkt, doet de school in het voorjaar mee aan een audit. In die
periode zullen een aantal mensen onze organisatie onder de loep nemen en waar
nodig aanbevelingen doen. We kijken uit naar dit bezoek.
Studiedag 14 oktober:
Op 14 oktober hebben we een studiedag gehad. Hierbij hebben we een deel
besteed aan onze didactische vaardigheden, hadden we een muziekworkshops,
hadden de verschillende werkgroepen tijd om te overleggen, hebben onze
intern-begeleiders ons

meegenomen in een stukje zorg op maat en hebben we afgesloten met het hele
team met een borrel bij de rode reiger op de Voorstraat. Deze borrel had het team
tegoed n.a.v. de dag van de leraar! Het was een mooie en nuttige dag, waarbij we
gezellig met elkaar hebben afgesloten. We merken dat het formeel en informeel
ontmoeten van het team echt een kracht is binnen ons team, daar zijn we erg trots
op!

MR vraagt aan directie: Kunnen de specialisten die hun dag op moeten
geven op een andere manier worden vervangen? Waarop directie
antwoordt: Mensen die geen onderwijsachtergrond hebben zijn erg
moeilijk in te zetten. ZZP-ers met onderwijs achtergrond evt benaderen. Of
JUF & MEES
inschakelen.
MR vraagt hoe Fluenta omtrent de problemen van het lerarentekort
staat? Fluenta wil goede mensen gelijk een contract aanbieden en aan de
stichting binden. Ze willen op allerlei mogelijke manieren met de scholen
meedenken. De Marnix heeft geen apart opleidingen voor een bepaalde
stichting.
MR oudergeleding geeft directie compliment over hoe er aan de
vervanging wordt gewerkt.
MR oudergeleding geeft aan dat ouders tijdig moeten worden
geïnformeerd over de stand van zaken. Communicatie is erg belangrijk.
Directie meldt dat we Onderwijs Gelden, die we dit jaar niet kunnen
inzetten, kunnen meenemen naar een volgend schooljaar.
Corona Beleid: Kind met snotneus mag naar school. Maar als je deze laat
testen moet het thuisblijven. Niet handig voor ouders. Dit wordt door
directie meegenomen naar een volgend Corona Beleid. Deze wordt
volgens de richtlijnen van het RIVM gevolgd

MR
3. Vaststellen agenda & notulen, actielijst
Notulen zijn al vastgesteld.
4. monitoring NPO gelden
MR denkt mee in mogelijkheden omtrent het lerarentekort.

In hoeverre zou JUF & MEES hierbij kunnen helpen?

5. Rondvraag:
Nieuwsbrief, deze keer niets. Alleen link naar de notulen.

.Volgende vergadering is 12 januari.

Laurens

