IKC HET STERRENSCHIP
Notulen MR-VERGADERING
18-05-2020
Aanwezig:
Mathilda, Marieke, Nicky, Erna, Ad, Mariëlle, Vincent, Hendrika
Namens directie: Henriët en Amanda

1.

Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.45 uur geopend.

2.

Mededelingen
Marieke: er zijn zowel vanuit het personeel als de ouders nog geen kandidaatstellingen voor de MR
binnengekomen.

3.

Notulen vorige vergadering, inclusief actielijst
Het actiepunt digitalisering kan uit de actielijst verwijderd worden. De notulen worden goedgekeurd.

4.

Berichten van de directie
1. Herstart onderwijs (50%) en terugblik afstandsonderwijs
Amanda: de eerste weken na de sluiting van de scholen is ingezet op het herhalen van reeds aangeboden
lesstof. Na de eerste drie weken is ook instructie gegeven voor nieuwe stof. Er was weinig tijd om de
herstart voor te bereiden, en daarom ook weinig tijd om de MR mee te nemen in de gang van zaken. Het
voordeel van de halve groepen was dat de leerkrachten de kinderen echt even aandacht konden geven.
Er is in deze periode veel communicatie met ouders geweest, maar de directie heeft nooit de indruk
gehad dat ouders het als erg lastig hebben ervaren dat de kinderen 50% van de tijd naar school konden.
Henriët: ouders hebben het onderwijs thuis goed opgepakt, maar de combinatie met werk was wel
lastig. Vanuit de MR wordt de suggestie gedaan een enquête aan ouders te sturen over de ervaringen
met het afstandsonderwijs of hier wellicht een ouderpanel over te houden. Zo kunnen we meer inzicht
krijgen in de ervaringen van ouders.
Op dit moment zijn er tien leerlingen die nog door hun ouders thuis worden gehouden wegens angst
voor het onbekende of omdat de kinderen of hun naaste familie in een risicogroep vallen. De IB'ers
houden contact met deze groep.
De noodopvang is nu beperkter dan voor de meivakantie.
2. Formatie
Vanwege de omschakeling op het vijf-gelijke-dagenmodel waren er extra uren nodig voor de
onderbouw. Vanuit Plateau heeft de school hier een stukje knelpuntenformatie voor kunnen krijgen. De

functie voor rekencoördinator is nog niet ingevuld. Pien is de coördinator voor taal/lezen en is ziek, dus
ook dit ligt stil. Amanda was de specialist hoogbegaafdheid en zit nu ook in een andere functie. Het
invullen van deze functies is dus een aandachtspunt. Er zijn al collega's voor gepolst. Renske zou voor
rekenen de opleiding willen volgen, Janet heeft voor taal al de opleiding gedaan en Daphne zou voor
hoogbegaafdheid de opleiding willen volgen. Vanuit Plateau was er geen belangstelling voor deze
functies en Plateau heeft fiat gegeven voor het starten van de opleidingen voor deze personen. De PMR
zal zich hier volgende week over uitspreken middels de instemming met de formatie.
3. Jaargids
De wijzigingen staan in het rood gemarkeerd. De schoolgids zal op dezelfde wijze worden bijgewerkt.
4. Toelichting trendanalyse
Door de situatie rondom het coronavirus en de stop van het onderwijs, is het lastig de actiepunten op te
volgen. Wanneer de situatie het weer toelaat, zal hier een vervolg aan worden gegeven.
5. Oudergesprekken
De ouders/verzorgers van zorgleerlingen worden sowieso uitgenodigd voor een oudergesprek. Voor de
overige ouders zijn de gesprekken facultatief. De gesprekken zullen vanwege het coronavirus sowieso
digitaal plaatsvinden.
6. Kernteamoverleg
Op 3 juni om 14.30 uur is het volgende kernteamoverleg. De MR is van harte welkom om aan te
schuiven.
5.

Personele zaken
De situatie van Cocky en Pien is ongewijzigd. Roelien was ook uitgevallen maar is inmiddels waar het
integreren.

6.

Ingebrachte agendapunten
Geen

7.

Vaste werkgroepen
1. Gezonde school
Geen nieuws.
2. Schooltijden
3. Overblijf
4. MR-verkiezingen
Nicky gaat een nieuwe oproep doen voor de MR-verkiezingen. Vincent vraagt zich af wat er gebeurt als
zich geen of niet voldoende kandidaten aandienen. Niemand weet het exacte antwoord en in dat geval
zullen we het reglement moeten raadplegen.

8.

Ingekomen post
Geen.

9.

Uitgaande post/communicatie vanuit de MR
Mail aan directie met instemming vijf-gelijke-dagenmodel (eerder gestart vanwege coronacrisis).

10. GMR
De GMR heeft gevraagd hoe de MR van Het Sterrenschip de heropening van de scholen heeft beleefd

en hier wordt kort over gesproken. Er is grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van de
leerkrachten en bewondering voor de wijze waarop het volledige team het onderwijs de afgelopen tijd
heeft vormgegeven. Het enige punt van kritiek is dat de MR liever had gezien dat zij in een eerder
stadium door de directie waren meegenomen in de voorgenomen plannen m.b.t. de heropening en de
veranderingen die hiervoor nodig waren. Kortom de invulling was prima, maar de communicatie
zouden we de volgende liever anders zien.
11. Lief en leed
Geen.
12. Rondvraag en sluiting
Vincent geeft aan dat we uit eten zouden gaan en daarbij ook afscheid nemen van de MR-leden die na
de zomer hun werkzaamheden neerleggen. Vincent geeft aan dat uitstel geen afstel hoeft te worden en
we op een later moment in de huidige samenstelling alsnog een keer kunnen samenkomen.

De volgende vergadering is op maandag 8 juni.
ACTIELIJST
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Gezonde school
Overblijf

Eigenaar actie
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