Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 23 september 2020
Aanwezig: Erik, Marcia, Tessa, Annette, Ria,
Mirjam. Vanuit de directie Laurens.

Notulist: Mirjam
Afwezig: -

1. Opening en welkom
Erik heet iedereen welkom op deze MR vergadering. Erik bedankt Marieke, Ronald en
Jeroen voor hun inzet en bijdrage die ze hebben geleverd. Zij gaan de MR verlaten.
Tessa en Marcia zullen als nieuwe leden zitting nemen in de oudergeleding. Annette en
Ria zullen als nieuwe leden zitting nemen in de personeelsgeleding.

Actie

2. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.00 - 19.30 uur)
Welkom en Afscheid
Een bijzondere MR vergadering: 3 leden die de MR verlaten, vier die de MR weer komen
versterken!
De directie wil bij deze Marieke, Jeroen en Ronald enorm bedanken voor de fijne
samenwerking de afgelopen jaren. Constructief zijn er veel zaken besproken. De directie
heeft steun gehad aan jullie adviezen en meedenken. We zijn in een stabiele periode
terecht gekomen waar jullie nu als MR lid de school verlaten. gelukkig blijven jullie wel
alle drie verbonden aan de school! Daarnaast heet de directie Marcia, Tessa, Annette en
Ria welkom. Fijn dat Erik en Mirjam als ervaringsdeskundigen nog aanblijven.
Laten we er weer een mooi jaar van maken met een prettige samenwerking. Met als doel:
Kinderen die met plezier naar school gaan. Ouders die trots zijn op de kinderen, de
leerkrachten en de school. Leerkrachten die zich fijn voelen binnen ons team, de
leerlingen en de ouders.
Start Schooljaar
We zijn als team samen met de kinderen én ouders enerzijds goed, rustig maar anderzijds
ook wat bijzonder en hectisch begonnen. Bijzonder omdat kinderen en leerkrachten met
verkoudheidsklachten niet naar school mogen en getest moeten worden. Dit zorgt ervoor
dat we leerkrachten thuis hebben gehad! Dit vraagt veel van de school. Vooral omdat
inval bijna niet te vinden is. Hoe vervelend ook: we kunnen op deze momenten de
kinderen niet altijd binnen de school houden en moeten noodgedwongen ook wel eens
ouders verzoeken hun kind thuis te houden. Een aantal dagen is dit het geval geweest. We
hopen door het inkopen van Covid- testen, dat leerkrachten minder lang thuis zitten en bij
een negatieve uitslag weer snel aan het werk kunnen. Ook denken we na wat kinderen
kunnen doen aan schoolwerk als ze thuis zitten te wachten op een uitslag. Ditzelfde geldt
voor de invalproblematiek. Op stichtingsniveau denken we na over oplossingen! Er wordt
geopperd om een Parro bericht te verzenden naar ouders waarin staat dat er een
belangrijke mail is verstuurd. Op deze wijze zullen waarschijnlijk meer ouders op de
directie
hoogte zijn omdat dit als pop-up bericht op de telefoon verschijnt. Dit zal door directie
worden meegenomen als afweging.
“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!”

Personeel
We hebben dit schooljaar twee nieuwe gezichten in de school rondlopen. Daphne
(ma, di) groep 6 en Daniël (woe) groep 8 (beide eindejaarsstudenten). Ze hebben een
goede start gemaakt en voelen zich welkom binnen ons team. Daarnaast zal per 1 oktober
Wendy starten bij ons, die overkomt van Stichting Trinamiek. Ze zal op de leerpleinen
ondersteunen en naast juf Marjan Engels en Explore (uitdaging binnen thematisch
werken) oppakken.
Buitenterrein
Deze zomer is het grasveld voor de school, in het park flink aangepakt. Deels staan de
hekken nog om de speeltoestellen omdat het gras nog niet voldoende is aangeslagen
(schommel). De voetbalgoals worden over een paar weken geplaatst in het grote grasveld
van het park.
Informatieavond/markt
Dit schooljaar hebben we voor alle klassen een informatie filmpje gemaakt. Gezien het
aantal views zijn deze zeer goed bekeken! Donderdag 10 september waren alle
leerkrachten ook drie kwartier online voor vragen van ouders. Hier is op 1 of 2 ouders na,
verder geen gebruik van gemaakt. De directie is benieuwd hoe de MR aankijkt tegen
hetgeen we aangeboden hadden dit schooljaar. Vanuit ouders zijn er positieve geluiden
gekomen over de filmpjes. De ouders van de OR geven aan dat dit een goed initiatief om
ook volgend jaar door te trekken.
Jaarplan
Het nieuwe jaarplan is af en met de MR gedeeld. Het is een nieuw format, gedeeld vanuit
de stichting. Hierdoor kunnen we niet meer één jaarplan hebben voor zowel school als
MR. Beide formats zijn met de MR gedeeld. Format school is volledig gevuld, format
MR moet de MR nog met de doelen nog invullen. Als deze klaar is, wordt deze gedeeld
op de website bij het blad van de MR.
Sint (discussie)
Binnenkort heeft de directie een afspraak met onze OR. Ze gaan met hen terugkijken op
het afgelopen jaar dat we voor het eerst met roetveegpieten zijn gaan werken en naar
aankomend jaar. Het zal een hele uitdaging worden en wellicht wel een intocht zonder
ouders/ alleen binnen.
1 oktobertelling
We gaan alweer richting de officiele 1 oktober telling. Vorig schooljaar hadden we op 1
oktober 255 leerlingen. Nu stevenen we af op 268 leerlingen. We groeien en dat is mooi.
Ik merk dat we erg veel kennismakingsgesprekken hebben de maanden voor de zomer en
ook de komende periode.
MR stukje in nieuwsbrief
Ieder schooljaar worden er zo’n 20 nieuwsbrieven geschreven door de school voor de
ouders. De vraag vanuit school is om als MR 5 keer per schooljaar iets vanuit de MR te

delen met de ouders. Die vraag wordt ook neergelegd bij de OR. 2/3 keer voor de
kerstvakantie, 2/3 keer daarna. Op deze manier houden we onze ouders nog beter op de
hoogte.
De leerlingenraad
2 nieuwe kinderen per klas (jongen en meisje) zijn gekozen op Prinsjesdag. In totaal 10
kinderen. Ze worden de vertegenwoordigers van school. Het gaat om de groepen 5 t/m 8.
Laurens zal weer met de leerlingenraad vergaderen en kijkt daar naar uit. In de
nieuwsbrief stellen ze zich binnenkort aan iedereen voor.
3. Vaststellen notulen vergadering
De notulen van 8 juli 2020 zijn aangenomen en worden op de website geplaatst. Met
dank aan Marieke en Mirjam voor het notuleren. Mirjam zal de notulen mailen naar de
websitebeheerder.
4. Actielijst
● Een mailing vanuit school om aan te geven dat kinderen in de koudere tijd zich
wat warmer moeten kleden in verband met de ventilatie die nu geldt.
● MR cursus voor de nieuwe leden, navragen bij Fluenta.
● Jaarplanning MR vullen met personeelsgeleding en dit op de volgende
vergadering terug laten komen. Speerpunten bepalen die leidend zijn voor de
agenda.
5.
●
●
●

Nieuwsbrieven (inplannen)
In de komende nieuwsbrief 3, zal de MR zich voorstellen.
In nieuwsbrief 4: ventilatie, ziekteverzuim en oplossingen, functie van MR
Na iedere vergadering een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief.

6. Ingekomen stukken
Er is een mail ontvangen over de ventilatie. Op school wordt er al goed geventileerd.
7. Taakverdeling
Voorzitter: Erik
Vice-voorzitter: Tessa
Secretariaat: Annette, Ria en Mirjam
Nieuwsbrief: Tessa en Marcia
Mailing: Erik
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag:
● Ouderavond op 11 januari organiseren met de OR. Er wordt gesproken over het
doel van zo’n avond en op welke wijze dit vorm kan krijgen in deze tijd.
● Hoe blijf je de verbinding houden in deze tijd. Hoe zal kerst en sinterklaas vorm
krijgen waarbij ouders de school mogelijk nog niet in kunnen.
● Parro werkt heel fijn voor ouders en is laagdrempelig.
De volgende vergadering is op woensdag 11 november om 19.00 uur
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