Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 13 januari 2021
Aanwezig: Erik, Marcia, Tessa, Annette, Ria,
Mirjam. Vanuit de directie Laurens en Anne.

Notulist: Annette
Afwezig: geen

1. Opening en welkom
Erik heet iedereen welkom op deze MR vergadering. Deze vindt digitaal plaats in
verband met de lockdown.
2. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.30 - 20.00 uur)
De directie merkt in deze lockdown dat er een substantieel grotere groep ouders en
kinderen gebruik wil maken van de noodopvang. Lastig omdat hierdoor meer
leerkrachten nodig zijn voor de noodopvang en zij op die dag dan geen onderwijs kunnen
verzorgen aan hun klas. In de vorige lockdown hebben we ook gemerkt dat de
“zorgleerlingen op welk gebied dan ook” thuis niet altijd het onderwijs kunnen volgen
dat nodig is. We hebben er als school voor gekozen om naast de noodopvang voor vitale
beroepen, twee ochtenden in de week kinderen die dit nodig hebben op school uit te
nodigen. Op dinsdag en donderdag worden deze kinderen op school opgevangen en
volgen onderwijs, krijgen extra instructie en begeleiding van 08.30 tot 12.00 uur. De
noodopvang vitale beroepen en zorgleerlingen is nu op De Voorhof zelf. Dit ivm de te
grote groepen leerlingen op de Rank.
Schoolbezoek AVG
Omtrent de AVG hebben wij voor de kerstvakantie een schoolbezoek gehad van een
externe partij, de CED groep. Er is gekeken (onaangekondigd bij het personeel) hoe wij
de AVG zaken op een rij hebben staan. Dat ziet er goed uit. Op een aantal kleine
werkpunten na. Hier wordt aan gewerkt.
Formatie 2021-2022
De komende weken ontvangen de collega’s weer een formulier, voorkeuren voor het
schooljaar 2021-2022. Vervolgstappen gaan we daarna zetten binnen dit proces. We
zullen ook in samenwerking met kantoor kijken hoeveel groepen we kunnen formeren.
De prognose is dat we minimaal gelijk blijven aan het leerlingaantal van dit jaar en weer
een ruime instroom hebben in de onderbouw.
Tussenevaluatie jaarplan
In januari evalueren wij normaliter als directie het volledige jaarplan. Dit schooljaar
pakken wij dit anders op. We hebben gekeken wie er voor welk onderdeel
verantwoordelijk is en hebben daardoor ook de werkgroepen gevraagd zelf hun
onderwerp te evalueren. Op deze manier wordt het nog meer onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid. In de volgende MR vergadering kunnen jullie de tussenevaluatie
tegemoet zien.
Gymonderwijs vanaf 2021-2022
Na een overleg met de gemeente en de directies van de scholen heeft de directie namens
de Fluenta scholen een voorstel geschreven naar de gemeente De directie is nog in
afwachting op de reactie. Volgende vergadering hopelijk meer.
Meerjarenbegrotingsgesprek

Actie

De directie heeft zaken ingediend bij Fluenta voor 2021. Alle wensen zijn toegekend
goedgekeurd. Daar zijn we uiteraard blij mee.
Corona update:
De opvang op de Rank wordt te groot. We gaan vanaf morgen, donderdag 14 januari, zelf
de opvang regelen. Collega’s kunnen de dag dat ze kinderen opvangen geen
thuisonderwijs geven. De kwetsbare leerlingen vingen we al op onze school op. Dit gaat
gewoon zo door.
MR wijst er nog even op dat we transparant moeten zijn wanneer een kind kan worden
toegelaten bij de kwetsbare groep.
De oudergeleding van de MR merkt op dat het thuisonderwijs deze tweede periode erg
goed goed gaat. Complimenten. De voorzitter beaamt dit.
3. Vaststellen notulen vergadering
Hoe kunnen we het breng- en ophaal moment om 8.30 en 14.00 uur coronaproof
maken? We doen enkele voorstellen. Erik gaat dit communiceren met Laurens.
Erik
bij punt 4: RI&E Ria heeft de definitieve versie al terug gekregen.
De notulen zijn verder aangenomen en worden op de website geplaatst. Met dank aan Ria
voor het notuleren. Ria zal de notulen mailen naar de websitebeheerder.
Ria
3. Voortgang werkgroepen en leerwerkgemeenschappen: Iedere werkgroep heeft
vastgesteld hoe het ervoor staat. We zijn met het team volop met EDI bezig. De verdere
werkgroepen lopen goed. De evaluatie staat in het document.
4. Rondvraag: 19.30 uur is een prima starttijd is voor iedereen. We houden deze
voortaan aan.
Volgende vergadering is 3 maart

