
Notulen MR vergadering van 27 mei 2021

Aanvang: 19.30 uur
Eind: 21.00 uur
Aanwezig: Sarah, Laura, Joas, Annelous, Desiree, Natascha en Annemieke, Elleke
Afwezig: Rogier
Notulist: Joas

1. Agenda
Joas opent de vergadering. Natascha stelt voor om het agendapunt laatste
vergadering aan de agenda toe te voegen (punt 7).

2. Notulen vorige MR vergadering
Aan de orde zijn de notulen van 1 april 2021. Deze worden zonder opmerkingen
goedgekeurd, met dank aan Annelous.

Actiepunten:
- De oproep tot de aanmelding voor nieuwe MR-kandidaten heeft kortgeleden in
het Vrijdagnieuws gestaan.
- De bloemen voor Sarah moet nog worden uitgevoerd en zal tijdens de laatste
vergadering alsnog plaatsvinden.

3. Voortgang verbouwing
Natascha meldt dat er de heipalen in de grond zijn geslagen. De eerste paal
werd middels een streamingdienst geslagen. Ook ligt er al een fundering en zijn
de lokalen inmiddels al volledig gestript.

Er wordt nu al nagedacht over de inrichting, zoals de WIFI-aanleg en dat er wordt
gekozen voor een warme luchtverwarming (aan de plafonds), die ook de
mogelijkheid tot koelen hebben.

Met de leerlingenraad wordt nagedacht over de aanpak van de schoolpleinen.
Thema hierbij het is vergroenen en gebruik van houten speeltoestellen. Joas
vraagt naar de groenstrook tussen de speelpleinen. Deze is inmiddels
opgehoogd en zal worden voorzien van fruitbomen en kan ook voor de scholieren
worden gebruikt (tijdens het speelkwartier).

De gymzaal is ook leeg en zal een functie krijgen van een theaterzaal, waarbij
het podium desgewenst ook kan worden verwijderd.



De verbouwing loopt inmiddels geheel volgens planning, zodat er naar alle
waarschijnlijkheid na de zomervakantie van 2022 weer gebruik kan worden
gemaakt van het schoolgebouw.

4. MR verkiezing
Als gevolg van het vertrek van Sarah is een oproep gedaan voor nieuwe
aanmeldingen. Laura meldt dat aanvankelijk 4 kandidaten zich hebben gemeld.
Eén daarvan zag daarvan af. De oproep om voorafgaand aan verkiezingen een
stukje in de Vrijdagnieuws te plaatsen heeft tot op heden 1 reactie opgeleverd.
Van de twee andere kandidaten werd nog geen reactie vernomen. Laura zal hen
een reminder sturen, met verzoek om voor 25 mei een reactie te geven, waarna
de stukjes op 28 mei worden geplaatst.

Afhankelijk van het feit of de andere twee kandidaten zich alsnog zullen
voorstellen, zal er nadien een verkiezing plaatsvinden. Deze verkiezing kan op
twee manieren plaatsvinden:
- per kind wordt een stembriefje meegegeven met het verzoek om deze ingevuld
te retourneren.
- ouders kunnen via een online omgeving hun stem uitbrengen. Hierbij met het
vertrouwen dat niet meer stemmen worden uitgebracht.

5. Audit juni 2021
Natascha geeft aan dat de geplande audit in juni zal starten. Hiervoor worden op
29 juni gesprekken gevoerd met Laura en Rogier als afgevaardigden namens de
MR. Natascha zal de uitnodigingen hiervoor versturen. In de komende
vergadering kan er wellicht al iets worden gemeld over dit gesprek.

6. Rondje langs de velden (onder-, midden- en bovenbouw)
Onderbouw: Desiree meldt dat er momenteel is gestart met het vormen van

twee nieuwe groepen 3 uit de 5 groepen 1-2 voor het nieuwe
seizoen. De voorgestelde samenstelling zal nader worden
bekeken op niveau, samenstelling, chemie etc.
Rondom de tijdelijke vervanging van een collega heeft een
kandidaat op het laatste moment aangegeven toch niet te gaan
komen. Dit was erg teleurstellend, maar kon gelukkig onderling
worden opgevangen.
Zoals het naar uit ziet kan er dit jaar nog een schoolreisje in juni
plaatsvinden.

Middenbouw: Annemieke meldt dat er sprake is van langdurige uitval onder
personeel, maar dat dit wel onderling goed is opgevangen.
Hierover vult Natascha aan dat de bezetting momenteel erg



nijpend is. Verdere uitval gaat onherroepelijk leiden tot het
wegsturen van klassen. Maar Natascha geeft aan dat de
prognoses met ingang van het nieuwe schooljaar beter zijn. En
verder hoopt ze dat leerkrachten dan ook weer terugkomen van
het ziekteverlof.

Bovenbouw: Elleke meldt dat zij zelf nog niet is gestart, maar inmiddels wel
als taalcoördinator actief is.
Groep 8 is inmiddels aan het oefenen voor de musical. Hierbij is
nog wel de vraag hoe deze wordt opgevoerd (digitaal of met
publiek).
Groep 8 gaat ook dit jaar weer op kamp. In tegenstelling tot
andere jaren is het kamp niet in Fledder, maar in Heino.

7. Laatste vergadering
Natascha doet het voorstel om de laatste vergadering van dit seizoen liefst voor 1
juli te laten plaatsvinden. En dat daar voorafgaand ook heel leuk zou zijn om met
elkaar te eten.

De volgende datum wordt hiervoor voorgesteld:

Woensdag 30 juni a.s. vanaf 18:00 uur

De locatie zal nog worden bekend gemaakt.

Na de maaltijd zullen dan ook een aantal punten besproken worden. Dit zijn:

● Nationaal Onderwijsplan 
● Resultaten audit
● Jaarplan (inclusief planning '21 -'22)
● Evaluatie schooljaar '20-'21
● Schoolgids
● Afscheid Sarah en Annelous

8. WVTTK/ Rondvraag
Laura meldt dat zij als zij-instromer binnen het onderwijs aan de slag wil.
Hiervoor is zij al ver in het proces. Laura vraagt of haar toekomstige baan bij een
andere school een belemmering zou kunnen zijn voor haar MR-lidmaatschap.
Dat is niet het geval.

Annemieke vindt het goed om Natascha te complimenteren voor haar vele
inspanningen in de afgelopen weken. En daarbij staat zij ook nog twee dagen
voor de klas (groep 7).



Annelous meldt te zullen stoppen met de MR. Zij zal zich weer meer met het
onderwijs gaan bezighouden. Inmiddels is zij al op zoek naar een nieuwe
kandidaat vanuit de geledingen van de leerkrachten. Mocht dit niet lukken, dan
zal Natascha ook een poging doen.
Joas sluit de vergadering rond 20:45 uur.

9. Actiepunten
- Laura: reminder naar kandidaten MR voor input voor het Vrijdagnieuws.
- Natascha: uitnodigingen versturen naar Laura en Rogier voor deelname aan de
audit.
- Annelous: zoeken van een nieuwe MR-kandidaat vanuit de leerkrachten.


