Notulen MR vergadering van 6 mei 2020
Aanwezig:

Simone en Vera (personeelsgeleding);
Nancy en Caspar (oudergeleding);
Christa (directeur).

In verband met het coronavirus vindt deze vergadering digitaal via Microsoft Teams plaats.
1.

Notulen MR vergadering 5 februari 2020
Er zijn geen op‐/aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2.

Het onderwijs in corona‐tijd
Christa licht toe waarom de informatie uit het plan “Opstart 11 mei” eerst via Isy is
gecommuniceerd alvorens dit is toegestuurd aan en besproken is met de MR. De MR vindt de
redenen hiervoor legitiem en de gevolgde procedure is niet bezwaarlijk, omdat er geen
instemming van de MR was vereist. Instemming zou vereist zijn, indien de school zou afwijken
van de door de Rijksoverheid geadviseerde onderwijstijd. Dit is niet het geval. Vanaf 11 mei
krijgen de leerlingen voor 50% les op school en voor de andere helft onderwijs op afstand. De
school hoopt dat de kinderen vanaf 1 juni a.s. weer voor 100% naar school mogen komen.
Christa licht vervolgens het plan toe.
In het plan zijn het plan van aanpak, de genomen veiligheidsmaatregelen en de
groepsindelingen uitgewerkt. Vandaag heeft sinds de schoolsluiting ook weer de eerste fysieke
vergadering van leerkrachten plaatsgevonden. Hierin is het plan nogmaals besproken.
De veiligheidsmaatregelen betreffen onder meer: aparte zones voor de leerkrachten,
opsplitsing van de combinatiegroepen, deuren zoveel mogelijk open houden,
desinfectiespullen in de klas, gebruik van papieren doekjes, extra schoonmaak in de pauzes,
maximaal twee groepen buiten tijdens pauzes, groepen 1 voor 1 naar buiten aan het einde van
de dag en ouders buiten het schoolplein en het gebouw houden. Een andere maatregel die
voor extra veiligheid moet zorgen is dat beoogd wordt dat alle kinderen kosteloos overblijven.
Zo worden vervoersmomenten en contactmomenten zoveel mogelijk vermeden.
Vanavond zal een nieuw bericht in Isy worden geplaatst over enerzijds de online meeting die
de leerkrachten deze week nog zullen inplannen met alle groepen en anderzijds praktische
informatie over de start vanaf 11 mei en de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen door
de school. In de online meeting zal de leerkracht de veiligheidsmaatregelen voor de start
vanaf 11 mei nog extra toelichten. Voor de kleuters wordt bovendien aan de ouders gevraagd
om de informatie aan de hand van foto’s met hun kinderen te bespreken.
De gymlessen zullen 1x per week door blijven gaan. Deze dienen buiten te worden gegeven
aangezien de gymzaal nog niet open is gesteld. De noodopvang voor kinderen van ouders met
een beroep in de vitale sector loopt door. In elke groep kunnen 3 kinderen extra worden
geplaatst. Mochten er meer dan 10 kinderen worden aangemeld voor de noodopvang, dan zal
dit anders georganiseerd worden. De afgelopen weken varieerde het aantal kinderen per dag
voor de noodopvang van 0 tot 3. Er worden dus geen problemen voorzien.
Het schoolreisje 2020 komt te vervallen. De Oudervereniging is hierover geïnformeerd. Voor
het schoolkamp wordt een alternatief voorbereid.
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3.

Schooljaarplan 2020‐2021, inclusief begroting, tweede keer
De eerste opzet van het schooljaarplan 2020‐2021 is in de vorige MR‐vergadering al
besproken. Veel informatie volgt uit het schoolplan 2019‐2023. Nieuw in het jaarplan 2020‐
2021 ten opzichte van het schoolplan 2019‐2023 is het formatief handelen. Steeds vaker wordt
de vraag gesteld: hoe centraal wil je de toetsen zetten? Kunnen we andere manieren
bedenken? De formatieve functie van toetsing is gericht op leren. Het cluster Meerssen wil
graag de ontwikkeling naar formatief handelen gezamenlijk gestalte geven.
Christa geeft vervolgens een toelichting op een uitgebreidere (gedetailleerdere) begroting
2020‐2021 dan opgenomen in het schooljaarplan en deelt hiertoe haar scherm met de MR‐
leden.
Met name de posten die (behoorlijk) afwijken ten opzichte van de begroting 2019‐2020
worden toegelicht. Veel afwijkingen worden veroorzaakt doordat posten op een andere
manier worden verantwoord (verschuivingen in de begroting). Alle afwijkingen zijn
verklaarbaar. De begroting 2020‐2021 komt uit op een exploitatieresultaat van
‐/‐ € 18.830,‐, maar doordat de school beschikt over een stevige reserve is de begroting 2020‐
2021 goedgekeurd door de Stichting Innovo. Ook de MR geeft positief advies over deze
begroting.

4.

Vakantie/activiteitenplanning 2020‐2021 en urenberekening
De MR stemt in met de vakantie/activiteitenplanning 2020‐2021. Eén studiedag staat er nog
niet op, namelijk de studiedag na de communie. Dit komt doordat de datum van de communie
nog niet bekend is. Daarnaast dient de datum voor het schoolreisje nog te worden afgestemd
met de Oudervereniging. Zodra deze data bekend zijn, worden deze aangevuld in de
jaarplanning.
De urenberekening 2020‐2021 toont dat het totaal aantal geplande uren over de groepen 1 tot
en met 8 hoger is dan de wettelijk vereiste uren.

5.

Vacature oudergeleding
Er is nog geen reactie ontvangen op de oproep tot kandidaatstelling voor de aanstaande
vacature in de MR voor de oudergeleding. Christa zal in de week van 11 mei opnieuw een
oproep plaatsen in Isy.

6.

Rondvraag
Caspar merkt op dat hij van een enkele ouder heeft vernomen dat het bericht op Isy over de
groepsindeling vanaf 11 mei niet geheel duidelijk is overgekomen. Christa geeft aan dat dit
wellicht te maken heeft gehad met de hoeveelheid aan informatie die in dit bericht maar zeker
ook in de afgelopen periode is verstrekt. Mogelijk worden eventuele onduidelijkheden
weggenomen door het bericht dat vanavond nog op Isy zal worden geplaatst.
Christa geeft desgevraagd aan dat op dit moment nog geen signalen zijn ontvangen van ouders
die de kinderen nog langer thuis willen houden en de kinderen dus vanaf 11 mei niet naar
school laten gaan. Mogelijk worden vanuit de online meetings deze week wel signalen
ontvangen.
Op de vraag van Caspar of de school i.v.m. corona kinderen heeft ge/vermist tijdens de
afgelopen weken geeft Christa aan dat dit niet het geval is geweest. Bij één gezin heeft een
huisbezoek door de leerkracht plaatsgevonden vanwege miscommunicatie door taalgebrek.
Mede door de ingeplande oudergesprekken hebben alle leerkrachten tijdens het onderwijs op
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afstand contact gehad met de leerlingen en hun ouders.
Nancy vraagt of er al meer bekend is over het wel of niet doorgaan van het fietsexamen voor
groep 8. Christa geeft aan dat dit nog niet bekend is.
Verder maakt niemand meer gebruik van de rondvraag.

De volgende MR‐vergadering is op woensdag 24 juni 2020 om 19.30 uur.
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