Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 21 april 2021
Aanwezig: Erik, Marcia, Tessa, Annette, Ria,
Mirjam. Vanuit de directie Laurens en Anne.

Notulist: Ria Groenewegen
Afwezig:

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

Actie

2. Ouderbijdrage (Gast Sander de Vries; OR)
Sander, de penningmeester van de OR, praat ons bij over de hoogte, samenstelling en
besteding van de ouderbijdrage. Nu is de ouderbijdrage als volgt geregeld: eerste kind 30
euro - tweede kind 20 euro - derde kind 15 euro.
Het is niet nodig om de ouderbijdrage te verhogen, om de huidige kosten te dekken
zoals die de afgelopen jaren gemaakt zijn. We bespreken het gelijktrekken van de
ouderbijdrage voor alle kinderen (zonder gezinskorting).
Het gebruiksgemak van Schoolkassa zou vergroot kunnen worden door de ouderbijdrage
en schoolreis- of kampgeld in één keer te innen.
3. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.00 - 19.30 uur)
Diverse groepen hebben ondertussen al in quarantaine gezeten. We leren steeds sneller
schakelen in dit soort situaties. We blijven er het beste van maken. Het vraagt veel van
het team en de directie.
De cohorten blijven voorlopig, DWS kan nog niet in de oude vorm plaatsvinden.
Er komen zelftesten beschikbaar die zonder klachten gebruikt mogen worden. Die
kunnen door collega’s gebruikt worden.

Personeel
De personele zaken zijn gedeeld door de directie.
Werkdrukgelden 2020-2021 en 2021-2022
Met het team hebben we de werkdrukgelden geëvalueerd van dit schooljaar. Hier is een
plan voor gemaakt voor komend jaar. Dit alles is verwerkt in het werkverdelingsplan wat
ook ieder jaar met het team besproken moet worden. De MR gaat hier akkoord mee.
Erik
Frequentie Nieuwsbrieven
We denken erover na om de tweewekelijkse nieuwsbrief te veranderen naar eens in de
vier weken een nieuwsbrief. Dit hebben we ook in de laatste nieuwsbrief
gecommuniceerd naar alle ouder(s)/verzorger(s). Doordat we zo actief werken met Parro
Erik
is er minder te delen in de nieuwsbrief. De MR gaat hier akkoord mee.
Vragenlijsten uitgezet onder het team en leerlingen.
“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!”

Jaarlijks nemen we verschillende vragenlijsten af om de kwaliteit van ons onderwijs te
monitoren. Afgelopen periode waren de leerkrachten aan de beurt. De volgende 4
quickscans zijn afgenomen:
- Bewegend leren
- Opbrengstgericht werken
- Educatief partnerschap
- Professionele ruimte & beroepshouding.
De komende weken nemen de we veiligheids vragenlijst af bij de leerlingen van groep 5
t/m 8.
Alle uitkomsten (analyse en samenvatting) zal de directie met de MR delen en worden in
de volgende MR vergadering besproken.
Cito Eindtoets en Musical groep 8
De cito eindtoets van groep 8 is deze week gemaakt. De eindmusical van groep 8 is
besteld en we hopen dat we die kunnen opvoeren met live publiek erbij.
Terugkoppeling studiedag
We hebben voor en na het paasweekend 2 studiedagen gehad. Deze hebben we online
uitgevoerd. Onderwerpen die aan bod kwamen: EDI 2.0, de 3 werkgroepen, de cito
analyses, bouwvergadering, bewegend leren, vragenlijsten
werkverdelingsplan/werkdrukmiddelen en formatie, de uitkomsten van de uitgezette
vragenlijsten en tot slot eigen werktijd.
We hebben voor afwisseling gezocht in de activiteiten.
Vakantierooster en Studiedagen
Tot slot heeft de directie een voorstel (in afstemming met het team) gemaakt voor de
studiedagen en vrije dagen/middagen. De MR gaat hier akkoord mee. Het
vakantierooster zal door de directie met de ouders worden gedeeld.
4. Formatie komend schooljaar 2021-2022 Groepsverdeling excl. bezetting
(directie)
De directie licht toe, hoe zij de gelden die vrijkomen vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs wil inzetten. Hiervoor hebben zij gekeken naar onderzoeken hoe de leerlingen
hier het meest effectief van kunnen profiteren. Intern personeel inzetten heeft een grote
waarde. Enkele collega’s hebben aangegeven hier een rol in te willen vervullen.
Voorop blijft staan dat de groepen max. 2 leerkrachten per groep krijgen.
Volgend jaar worden er enkel homogene groepen ingezet. De huidige combinatiegroep
2/3 zal worden gesplitst en er zullen 2 homogene groepen 3 en 2 homogene groepen 4
worden samengesteld.
5. Vaststellen agenda & notulen, actielijst
De vorige notulen zijn aangenomen en zijn de website geplaatst. Met dank aan Mirjam
voor het notuleren.
6. Ouderbijdrage
Wij hebben gesproken over de hoogte, samenstelling en invulling van de ouderbijdrage.

Erik

7. Voortgang werkgroepen en leerwerkgemeenschappen
Werkgroep CKC/ IPC
● Cultuurcoaches van organisatie SamenDoen. Zij willen vanuit de gemeente het
aanspreekpunt worden voor kunst en cultuur.
● Zij hebben ook een samenwerking met KunstCentraal. Wij, als school, volgen
daar het Kunstmenu. Dat blijft bestaan. Je krijgt op die manier veel disciplines
aangeboden.
● De cultuurcoaches kunnen meedenken met ons als school.
● Muziek op school. Dit is gratis voor leerlingen van groep 5 en 6. Het betreft 10
lessen, extern (persoon komt op school).
● We gaan meer gebruik maken van de leerlijnen.
● Veel leerkrachten missen de kennis van geschiedenis in IPC. Hier wordt verder
over nagedacht.
● Portfolio IPC wellicht gekoppeld aan rapport/portfolio. Dit is voor de toekomst.
● Ateliers staan gepland voor juni. Hopelijk kan dat doorgaan i.p.v.
Coronamaatregelen.
Werkgroep leerpleinen, rust, taakgerichtheid
● Hier zijn ze nu met praktische zaken bezig, zoals gebruik materialen,
overzichtelijk en netjes houden en afstemming BSO.
Werkgroep bewegend leren
● Collega’s zijn geïnspireerd dmv een filmpje met nieuwe materialen
● We zijn bezig geweest met de buitenlesdag (13 april)
● Er zijn ideeën bedacht om elkaar verder te inspireren en materiaal te bewaren/
ordenen.
Werkgroep EDI
● We hebben een boek gelezen, hebben een les van een collega bekeken en er
komen na de meivakantie klassenbezoeken met een Kijkwijzer. Nu zetten we dit
vooral in bij rekenen.
● Volgend jaar wordt er een leerkracht één dag per week ambulant om dit goed in
te zetten op school.
8. Vaststellen vakanties en studiedagen
We zijn akkoord met het voorstel van de directie.

Erik

9. Vaststellen vergaderdata 2021/2022
De MR zal vergaderen op: 15/9, 10/11, 12/01, 23/02, 06/04, 18/05, 29/06. Ze
worden opgenomen in de jaarkalender.
10. Rondvraag
Onderhoud park volgende keer op de agenda.
Het MR-reglement opvragen bij de directie.

Erik

