Notulen MR-vergadering donderdag 9 december
Aanwezig: Frenny, Marja, Frank, Ad, Judith, Patricia, Rosanne en Merit
Afwezig: Sjoerd
1. Vaststellen agenda.
2. Notulen
3. Algemene agendapunten
A. Corona update. Het onderwijs wordt op dit moment een beetje
geleefd. De maatregelen worden continu aangepast, dat is wat
verwarrend. Er zijn bij de Schakel relatief weinig klachten vanuit
ouders wat betreft testen, mondkapjes en communicatie rondom
zieken etc. Er wordt een compliment gegeven aan de flexibiliteit van
alle leerkrachten. Het is nog niet voorgekomen dat er klassen naar
huis zijn gestuurd. Wel wordt er regelmatig hybride les gegeven.
B. MR reglement en zittingstermijn huidige kandidaten. Het reglement
is aangepast en vastgesteld. De MR gaat opnieuw ouders werven
voor de MR. Sjoerd gaat de MR verlaten en bij voldoende animo wil
ook Merit het stokje overdragen. Marja geeft aanvullend aan dat ook
zij afscheid wil nemen van de MR. Merit heeft een tekst geschreven
voor Het Schakeltje om ouders te werven voor de oudergeleding.
Deze komt voor de kerstvakantie nog in de nieuwsbrief.
4. Inbreng Frank
A. Schooljaarplan 2021-2022. Deze wordt goedgekeurd door de MR. Het
idee was om een instroomklas op te zetten voor kleuters. Omdat het
aantal nieuwe kinderen dit schooljaar toch lager uitvalt dan verwacht,
komt deze er niet. Door de NPO-gelden is er extra ondersteuning van
de onderwijsassistenten voor de kleuterklassen. Dit wordt voor nu als
erg prettig en voldoende ervaren. Mogelijk dat er in 2022 wel weer
een instroomklas komt.
B. Jaarverslag 2020-2021. Deze wordt goed gekeurd door de MR.
5. OPR. Er is een nieuwe directeur aangesteld die veel tijd besteedt aan het
kennismaken met de scholen. Het is een persoon die echt de dialoog
aangaat en om inhoudelijke inbreng vraagt van de OPR. De volgende
vergadering gaan ze inhoudelijk in op het inclusief onderwijs. IB-ers
krijgen bijvoorbeeld een meer coachende rol om leerkrachten te
begeleiden bij kinderen. De Schakel geeft al best goed invulling aan

inclusief onderwijs. De OPR zoekt veel nieuwe leden nog. Noord is al wel
goed vertegenwoordigd, waar De Schakel onder valt.
6. GMR. De vergadering over de communicatie GMR en uitvoerend bestuur
is vanwege corona niet door gegaan. Deze wordt op een andere manier
vorm gegeven. Er komt een online meeting over wet- en regelgeving
(instemming- en adviesrecht). Wat verderop in het jaar komt er een
fysieke bijeenkomst waarin communicatie onderling centraal staat. Het
idee is ook om een bijeekomst voor alle MR-en te organiseren waarbij
kennis er ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
De GMR heeft het strategisch beleidskader ontvangen om daar feedback
op te geven. Het staan heel veel onderwerpen in, het ene uitgebreider
het andere puntsgewijs. De wens is om in ieder geval meer centraler op
te pakken, meer te standaardiseren waar mogelijk, in plaats van dat
iedere school het wiel zelf uit gaat vinden. De GMR heeft aangegeven dat
het beschikbaar hebben van voldoende leerkrachten een heel
belangrijkste punt van aandacht is.
Ook is het formatieplan besproken. Hier heeft de GMR mee ingestemd.
Er is een gemeenschappelijke schijf beschikbaar waarop alle
beleidsstukken van de GMR zijn in te zien. De secretaris van iedere MR
heeft hier toegang tot.
7. Rondvraag. Er worden geen aanvullingen gedaan.
De volgende vergadering staat gepland op:
•
•
•
•

Woensdag 26 januari
Dinsdag 22 maart
Maandag 13 juni
Maandag 18 juli

