IKC HET STERRENSCHIP
NOTULEN MR VERGADERING
20 januari 2022

Locatie:

Online via Teams

Tijd:

Inloop 19.30 uur en start 19.45 uur tot 21.30 uur

Aanwezig:

Mariëlle, Vincent, Nicky, Ad, Dorine, Sheila en Marijn

Namens de directie: Amanda

Agendapunt
1. Opening en vaststellen agenda
Welkom heten nieuw MR-lid, omdat een van de PMR-leden een andere baan heeft.
2. Mededelingen
De MR krijgt jaarlijks een bijdrage van Plateau. Dit bedrag is tot op heden nog niet
ontvangen: navragen bij de directie.
3. Notulen vorige vergadering
Actiepunten: er is nog niet naar de Dropbox gekeken, dit wordt alsnog gedaan.
4. Berichten van directie
a. Corona
Op dit moment zijn er twee groepen in quarantaine. Met externen worden
afspraken gemaakt of ze kunnen komen. Er was geen noodzaak om de MR te
informeren over het weer opengaan van de school, dat ging volgens de geldende
regels. Het team overlegt weer online tot de voorjaarsvakantie. Opmerking MR:
verstandig dat de directie een communicatie uit heeft gestuurd over de stand van
zaken. De directie merkt dat de communicatie vanuit de GGD momenteel voor
verwarring kan zorgen.
b. Personele aangelegenheden
Twee leerkrachten zijn hersteld en weer aanwezig, één leerkracht is nog niet
volledig hersteld. Eén leerkracht heeft een andere baan gevonden, dit is met
uitbereiding van uren van twee leerkrachten binnen het team opgevuld. Er is een
leerkracht bij gekomen voor een dag in de week.

Aanvullend punt 1: Er heeft een naamswijziging plaatsgevonden bij de
kinderopvang, die heette nog BSO/kinderopvang Kloosterveste (naam van
ASKA). Sinds januari heet de KDV en BSO Het Sterrenschip. De Sport-BSO
houdt de oude naam. De namen van de groepen worden namen van planeten,
passend bij Het Sterrenschip. Hier wordt ook even wat bekendheid aan gegeven
via lokale media.
Aanvullend punt 2: Bert Dekker vertrekt per 1 september, hij heeft daarvoor
gekozen op basis van persoonlijke redenen.
c. Uitnodiging MR bij bijeenkomst jaarplan 16 februari
Uitnodiging om aanwezig te zijn bij deze online bijeenkomst, Nicky is hier sowieso
bij aanwezig en zal de MR vertegenwoordigen.
d. Terugkoppeling foto’s en AVG
Het kan ouders niet verboden worden als er buiten de school filmpjes worden
gemaakt en verstuurd. Officieel mag er niks gedeeld worden van iemand die daar
geen toestemming voor geeft (jaargids). Leerkrachten mogen geen foto’s meer
via Whatsapp verspreiden. Leerkrachten moeten er even weer alert op zijn aan
ouders te melden dat er bij schoolreisjes ook geen foto’s gedeeld mogen worden
via Whatsapp.
Aanvullend punt vanuit de MR: we hebben voor dit jaar nog geen financiële
toelage ontvangen. De directie zorgt dat we deze alsnog krijgen.
5. Inbreng vakleerkracht gym
De visie van de vakleerkracht op bewegingsonderwijs is om kinderen zo goed
mogelijk voor te bereiden op wat ze te wachten staat in hun verdere leven. Aan de
verschillende fysieke vaardigheden wordt middels thema’s gewerkt, belangrijk is om
te kijken naar het individu: wie heeft wat nodig. Er wordt er ook aandacht besteed aan
de sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden in de gymlessen. Kinderen leren
bijvoorbeeld omgaan met winst en verlies en krijgen zelf leiderschap, ze leren
omgaan met de spelregels bij iedere sport, etc. De vakleerkrachten van Plateau en
CKC zijn verenigd in een vakgroep.
Compliment vanuit de MR over deze uitleg en aanpak. Vraag over bewegen in de les:
‘energisers’ kunnen worden ingezet in de klas, ‘daily mile’ lopen op het plein om de
focus weer terug te krijgen. Belangrijk is dat bewegen niet in de gymzaal blijft. Er
komt mogelijk nog een informatieavond voor ouders over gezonde voeding (voor
thuis en op school) en beweging thuis.
6. Aftreedlijst MR en continuïteit
De termijn van drie leden uit de oudergeleding loopt aan het einde van het schooljaar
af en de vierde ouder stopt bij de MR. Eén lid uit de OMR overweegt om zich
opnieuw verkiesbaar te stellen. Daarnaast verloopt de termijn van één lid vanuit de
PMR. Voor de continuïteit zou het mooi zijn als er iemand van de OMR zou kunnen
aanblijven.
Nu al op zoek gaan naar ouders die dit zouden willen doen, in het Sterrennieuws een
stukje hierover opnemen.
7. Speerpunt: effecten en gevolgen van Corona
Geen bijzonderheden op het moment, omdat we nog niet weer in de normale situatie
zitten.

8. Terugkoppeling vanuit de PMR
Verschillende dingen besproken, zoals hoe gym op het rapport moet komen vanuit de
rapportcommissie. De manier van communiceren over Corona naar ouders en het
team: leerkrachten worden nu goed geïnformeerd over positieve tests binnen school,
dat werkt goed. Formatie en aantal groepen volgend schooljaar is kort aan de orde
gekomen, rekening houdend met de NPO-gelden, daar komt de directie later bij de
MR op terug. Ervaringen uitgewisseld over collegiale consultatie, belangrijk dat dit
verbetering geeft en niet wordt ervaren als een beoordeling.
9. Ingekomen post
10. Uitgaande post/communicatie vanuit de MR
- Mededelingen MR richting team/ ouders en omgekeerd
Leerkrachten ook op de hoogte brengen dat we nieuwe ouders nodig hebben in
de MR, een persoonlijke benadering is altijd het beste. De aankondiging voor het
jaarverslag wordt meegenomen in deze communicatie naar het team.
11. Centrale Plateau Raad (CPR)
Het is de bedoeling dat in deze raad de vertegenwoordiging van de opvang en
basisscholen samengaan. Het plan is om Kindcentrumraden te gaan oprichten waarin
de MR en de OC samen zouden gaan. Er gaat dus op de langere termijn wel iets
veranderen, maar dat is nu nog niet aan de orde.
Een van onze MR-leden zit in verschillende werkgroepen die zich bezighouden met
opleiding en communicatie naar de achterban. De notulen van het laatste overleg zijn
meegestuurd.
12. Lief en Leed
Voor de vertrekkende leerkracht die ook lid was van de MR zijn bloemen bezorgd.
13. Rondvraag en sluiting
Actiepunten:
- Nicky sluit aan bij de evaluatie van de jaarplannen op 14 februari.
- Marijn zoekt uit hoe Sheila kan worden toegevoegd aan MR Academie.
- Nicky zorgt voor een stukje in het Sterrennieuws over nieuwe leden voor de OMR.
- Ad geeft een terugkoppeling in grote lijnen aan het team van het overleg van de PMR met
de directie en de optie om de PMR te benaderen met punten. Aankondigen versturen
jaarverslag.
Komende vergaderdata:
14 februari 2022
16 maart 2022
11 april 2022
17 mei 2022
16 juni 2022

