Notulen MR-vergadering
Datum: 25-03-2021
Tijd: 19.30 uur
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Onderwerp
Opening van de vergadering
Mededelingen
Ingekomen post
Notulen MR-vergadering 16-02-2021
Aangepast.
Tobias stelt voor om de actielijst voortaan onder de notulen te zetten.
Actie- en besluitenlijst
Actielijst zal voortaan bij de notulen worden toegevoegd.
Documenten ter voorbereiding vergadering
De vraag is of de notulen van de vorige vergadering eerder rond moeten worden gestuurd, zodat iedereen meer tijd heeft om hem door
te nemen. De voorkeur gaat naar alles in 1x rond te sturen.
Uitbreiden MR, stand van zaken
Er zijn nog geen ouders die zich hebben aangemeld.
Voorstel is om per groep vragen of er een ouder is die bij de MR willen zouden willen aansluiten – hier gaan we nog mee door.
Vanuit het SO personeel is er 1 geïnteresseerde en dat is Erica
Besluit uitbreiden 4 om 4 – vanaf dat moment de wenselijke situatie, maar je kan wel al starten. Mag tijdelijk ongelijk zijn.
Wel eerst statuten aanpassen en dan uitbreiden, Erica kan wel al worden uitgenodigd, maar ze heeft nog geen stemrecht. Statuten
aanpassen en nog even op de agenda zetten.
De uitbreiding is al vastgesteld in de MR vergadering van volgende keer.
Op de Keerkring besloten om uit te breiden – Stijnie heeft al der goedkeuring gegeven.
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Femke kijkt wel even hoe het officieel moet voor 17 mei de eerstvolgende MR vergadering.
GMR lid oudergeleding
Niemand heeft gereageerd op de nieuwsbrief. Vanuit het VSO en SO is er geen interesse. Er komt in september mogelijk iemand (nieuwe
ouder) die interesse heeft – op agenda laten staan.
Vacaturen voor GMR lid gaat naar de afdelingsdirecteuren en zij gaan zoeken wie er op vacature mag reageren – gaat wel dringen omdat
er voor de zomervakantie sommige leden aftreden. Als GMR leden zich tot ouders zou richten mogelijk dat dat wel respons oplevert. Om
lid te zijn moet je wel veel lezen en er zitten ook echt wel pittige stukken bij om te lezen. Je zit er dan ook wel een tijd aan vast.
Info uit de GMR
Geen vergadering GMR gehad.
Corona maatregelen, hoe gaat het?
Wat zijn de reacties van de ouders.
Marlies de vlag ging uit. Nu drie dagen naar school en je merkt een groot verschil thuis. G ging al 2 dagen naar noodopvang, maar is nu blij
om weer in de klas zitten. Hij miste zijn klasgenoten en de juffen. Aan A merkt je ook dat hij blij is, structuur, juffen en zijn werkjes/taakjes
weer doen.
Om weer 3 dagen naar school te mogen, stam en praktijk goed rooster. Mondkapjes is weer zo gewoon geworden. Straks weer
ontwennen als het niet meer hoeft.
Het verzoek van om bij het grasveld wachten als de kinderen uit zijn is wel lastig, zeker om daar nog afstand te houden. Eerder is het ook
zo geweest en voor de deur wachten is het ook niet handig, omdat daar ook de taxi’s komen.
Vanuit het VSO hebben we geprobeerd om de school zo veel mogelijk te vullen en dat werd ervaren als prettig en goed. Het is fijn dat het
op deze manier ertoe doet en we aan het programma kunnen houden. Leerlingen vinden het ook erg fijn om zo alle klasgenootjes weer te
zien.
Bij het SO werken we met het bubbelrooster van 4 dagen. Dit is ook wel een kwetsbaar rooster. We zijn behoedzaam om zo een
weekrooster door te laten gaan.
Ouderbetrokkenheid
Diepgang van wat we nu echt moet verwachten van ouderbetrokkenheid. Wat willen we nu een klassenouder of klankouder?
Wat willen we nou aan ouderparticipatie?
Stimuleren het meest minimalen wat we willen zien. Stuk visie van wat we willen aan ouderparticipatie. Wat vindt het team? Wat is
minimaal noodzakelijk, waar wij als ouders in kunnen participeren? Nauw contact met docent over het onderwijs en het beste voor je
kind.
Ouders die minimaal aanwezig zijn bij oudergesprekken. Het zijn vaak dezelfde ouders die wel aanwezig zijn bij oudergesprekken.
Driehoek school ouders kind.
Miranda stelt voor bij start CVB laten tekenen voor ouderparticipatie. Je kan het niet afdwingen, maar je kan ouders er wel op aanspreken
als ze tijdens CVB hebben getekend. Hoe ouder de kinderen worden hoe minder de ouder aanwezig zijn op school.

Gillian belt ouders persoonlijk op om iets af te spreken en spreken hun ook later hun daarop aan als ze niet zijn geweest.
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Marlies via teams is daar een positieve ervaring? Of er dan meer ouders aanwezig zijn.
Davine geeft aan dat door de Lock down er al veel contact was wat nu averechts werkte, door al zinvolle gespreken was er geen behoefte
meer aan extra gesprekken tijdens tafeltjes avond.
Femke contact is intenser geweest met ouders en zorgde ervoor dat er geen behoefte was voor OPP-gesprekken. Tot hoever ga je om de
ouders zover te krijgen om een afspraak te maken. Eigen verantwoordelijkheid van ouders.
Tobias driehoek laten zien hoe belangrijk het is.
Wanneer zijn wij tevreden zijn over ouderbetrokkenheid.
Gillian van de 3 gesprekken 2 x aanwezig
Tobias oudergesprekken niet ter discussie staan. 100% opkomst van 1 van de ouders 3 of 4x per jaar aanwezig te zijn. Kind volgt een heel
jaar een programma en dan zou een ouder niet de moeite nemen om langs te komen.
Miranda daar ligt te kern om die opkomst zo hoog mogelijk te krijgen en niet voor andere momenten. Goed om op 1 of 2 punten energie
erin te steken en misschien komt dan de rest vanzelf.
Miranda klankbord ouder is voor het VSO beter dan klassen ouder. Per klas zo'n klankbord ouder toch proberen te krijgen. Tobias dan
over een jaar weer eens te kijken hoe het ervoor staat.
Marlies is iets om te kijken naar de uitnodiging zelf.
Davine leerlingen erbij betrekken, zodat ouders dan ook door hun kind erbij betrokken worden.
Jasper vraagt een nieuwe meting doen. Davine op het VSO kijken hoeveel ouders zijn gekomen. Gillian voor het SO. Meenemen naar
volgende MR vergadering. Volgende vergadering opnieuw naar de brief kijken.
Audit n.a.v. RI & E
Bij het VSO is het lastig om met zoveel lossen snoeren te werken en zonder contactdozen. Aangezien de komende 3 jaar er nog niets gaat
veranderen en we geen nieuwe elektra gaan aanleggen, omdat de nieuwbouw niet is doorgegaan.
Wel duimen we nog voor nieuwbouw. Het staat nog hoog in het lijstje van het VSO.
Stijnie besproken dat we het binnenwerk en aula gaan opschilderen + meubilair vernieuwen.
Concept vakantie 2021-2022
Concept vakantieregeling
De vrijdag na de hemelvaart staat nu al vast
6de week van de zomervakantie als studie dag voor 24 december vrij
18 uren studiedag meer mogelijk dag 5 uur of middag 1,5 uur. Weer mogelijkheden voor studie.
School ondersteuningsplan (SOP) en ondersteuningsplanraad (OPR)
Het SOP is verouderd 2018. Staan dingen in die niet meer kloppen. Moet aangepast worden. Jasper/Miranda/Femke gaan ernaar kijken.
Zetten op vergadering 22 juni zetten op agenda.
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Informeren over voortgang LVS n.a.v. tussenevaluaties
Miranda vanuit landelijk oogpunt, zien we dat leerlingen op cognitief gebied weinig hinder hebben ervaren aan de lock down, maar
sociaal emotioneel meer last ervan hebben en ook qua motoriek en beweging.
Deze pijlers gebruiken we om subsidies aan te vragen en extra ondersteuning op aan te vragen.
SO heeft in de klas al voor de 3x storming in 12 maanden. We gaan dit schooljaar niet wachten, maar gaan alvast een voorschotje nemen
op eventuele extra gelden om direct in te kunnen zetten. Het streven is een zo stabiel mogelijke week en zorgen voor geen uitval, zodat
we gewoon naar school kunnen blijven gaan.
Functieboek
Functieboek – staat op de jaarplanning. Wordt vanaf nu niet meer geagendeerd bij de MR.
Rondvraag
Gillian terugkomen op de MR lid vragen of ze erover denkt om zo snel al erbij te zijn per direct. Marieke op de hoogte houden. Is
inmiddels doorgegeven dat Erica bij de eerstvolgende vergadering aanwezig zal zijn.
Afsluiting

