‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Notulen MR
Plaats

Centrale hal aan de kant van de bovenbouw.

Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Joyce Maijers
Voor wie

Datum en tijd

Dinsdag 20-04-2021,
19.00 - 21.40 uur

Personeelsgeleding:
Suzanne van der Meijden (notulist)
Clarens Groeneveld-Immenga
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)
Renske Kooijman
Judith Kamp

Inhoud:
Agendapunten:
MR vergadering (doel → voorstellen bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen)
19.00

Opening

19.05

Notulen van de
vorige keer.

De notulen zijn vastgesteld en zijn op de website terug te vinden.
Punten vorige keer niet besproken:
- speerpunten schoolgids
- Toelichting resultaten en analyse ouder enquête
afstandsonderwijs.
- Toelichting eind rapportage Arbomeester RI&E
- Toelichting plan van aanpak Veiligheid Gebouw en
brandveiligheid.
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We hebben over deze punten vanuit de MR geen verdere vragen.
19.10

Samenstelling MR/
GMR

GMR - gedeelde plek met ‘Het Driespan’. Het lid dat deelneemt in
de GMR deelt deze informatie met beide scholen. Joyce wil
volgend schooljaar deelnemen aan de GMR namens onze school.
De secretaris neemt contact op met het Driespan om door te
geven dat Joyce het plekje in de GMR wil invullen start schooljaar.

19.25

kamp groep 7/8

lln. aantal is de afgelopen jaren teruggelopen. Daarom besloten
groep 7/8 voortaan samen om het jaar op schoolkamp. De groep
is dan groter, de beleving van het kamp is dan anders. Een groep
met 20 kinderen is klein voor een kamp.
Brief ontvangen van ouders groep 7 op schoudercom met bijlage
adressen kamphuizen. Ouders hebben hier veel werk aan
besteed. Zij vinden het jammer dat op deze manier niet iedere
groep in groep 8 op kamp gaat.
Wij adviseren dat de school de mogelijkheden om jaarlijks een
kamp te organiseren nog eens bekijkt. De PMR bespreekt dit met
directie.

PMR bespreekt advies
met directie.

Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken)
19.40

Mededelingen

●

Zelftesten voor medewerkers
Zelftesten voor het onderwijs komen eraan. 25 testen voor
leerkrachten beschikbaar. Deze testen mogen niet gebruikt
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●

●

●

●

●

worden als de leerkracht klachten heeft.
De directie verspreidt deze onder de werknemers.
Opbrengsten na 8 weken schoolsluiting → Team heeft het
overzicht ontvangen en we hebben het besproken.
2x in het jaar de leerlingvolgsysteem toetsen. Normaal
worden deze in januari afgenomen. Deze zijn dit jaar ivm
de schoolsluiting afgenomen na de voorjaarsvakantie.
De opbrengsten van de midden toetsen zijn dit schooljaar
vooruitgegaan ten opzichte van 2019-2020 en 2019-2018.
Nationaal onderwijs plan
Voor dit plan moet een scan gemaakt worden, om
vervolgens te kijken wat wij als school nodig hebben.
Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage
Per 1 augustus treed deze in werking. De overheid heeft
besloten dat de volledig vrijwillig wordt. Van deze bijdrage
wordt bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en de Paaslunch
betaald.
Bijdrage TSO buitenspeelkar
Zowel de TSO, als BSO en school hebben aan deze kar
een bijdrage geleverd. Deze kar wordt gebruikt in de
kleine, grote pauze en ook door de BSO.
Formatie
Deze wordt uiterlijk 4 weken voor de zomervakantie
bekend gemaakt aan de ouders.
Voor de stagecoördinator een tip om een nieuwe stagiair
voor te stellen via de nieuwsbrief.
Ouders komen nu niet in de school en zijn wel benieuwd
over wie hun zoon/dochter vertelt..
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20.40

continurooster
(voorstel
beleidswijziging)

Directie heeft tijdpad geleverd met acties vanuit school en een
voorstel voor beleidswijziging naar continurooster. Hierin staan
voordelen genoemd om een continurooster in te voeren.
70% van de kinderen blijft al over, veel ouders moeten met de
kinderen haasten om van school naar huis te gaan om te gaan
eten.
De leerkrachten hebben de voorkeur gegeven, om een half uur
pauze te behouden. De kinderen zullen dan buitenspelen met
TSO ouders. Voor het opvangen van de pauze zijn 4 ouders
nodig, deze kosten 7,00 per dag.
In de toekomst zal dit ingevuld kunnen worden door GAAV,
kunstlessen, sportlessen of andere gastlessen.
Voor ouders kan het continurooster een nadeel zijn omdat de
kinderopvang iets duurder wordt, de opvang start ipv om 15.00 al
om 14.30.
OMR maakt een brief (waarom continu) + vragen voor ouders
zoals:
● Hebben de ouders een x bedrag voor over voor een
bijdrage aan de TSO?
● Hoe staan ouders tegenover een half uur eerder uit ivm de
opvang van kinderen?
Van te voren beslissen en aangeven als .. % van de ouders voor
is, dan stemmen we in met het voorstel.
Onze voorzitter maakt een opzet die met de ouders gedeeld
wordt, deze bespreken we met elkaar na de meivakantie.

18 mei 15.45-16.45
opzet bespreken MR +
bericht naar ouders.
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21.30

Rondvraag

Schoolzwemmen: De gemeente heeft nog geen besluit genomen
over het schoolzwemmen. De school heeft aangegeven dat dit in
eigen bubbel kan plaatsvinden wanneer de kinderen om de week
naar het zwembad gaan.

Aan de volgende punten zijn we tijdens de vergadering niet
toegekomen:
- Kansrijk adviseren
- Saldo actie rekening
- Tevredenheidslijsten

