IKC HET STERRENSCHIP
Notulen MR-vergadering
18 februari 2021

Locatie:

Online via Teams

Tijd:

Start 19.45 uur – 21.45 uur einde

Aanwezig:

Nicky, Geke, Dorine, Ad, Hendrika, Vincent, Mariëlle, Marijn

Namens de directie: Henriët, Amanda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
Twee MR-leden zullen aanwezig zijn bij het kernteamoverleg van 19 februari. De
verschillende coördinatoren vertellen dan over de plannen per vakgebied.
3. Notulen vorige vergadering
RI&E is akkoord bij de directie.
We zoeken uit of we niet alleen de notulen maar ook de agenda voor de GMRvergaderingen kunnen krijgen.
4. Berichten van directie
a. Opstart school met maatregelen
Na het nieuws dat de scholen weer open zouden gaan moest er veel geregeld
worden. Op basis van het protocol is besloten dat het team en de leerlingen van
groep 7 en 8 mondkapjes gaan dragen (de leerkrachten in groep 7 en 8 dragen
face-shields). Bij een besmetting moet de hele groep in quarantaine. Bij de
opstart op dinsdag (vanwege een weeralarm op maandag) is er tijd besteed aan
gesprekken met de kinderen in het kader van gouden weken.
Er was in de eerste week meteen een besmetting in een van de groepen, er is
toen contact geweest met het crisisteam van Plateau en met de GGD. De hele
groep en de leerkracht moesten in quarantaine. Het was zo een gekke start, maar
dit is op andere scholen ook zo ervaren.

b. Reactie op brief aan MR
De MR heeft de leerkrachten die problemen ervaren rondom de pauzetijden
als gevolg van het vijf gelijke dagen model een brief teruggestuurd, waarin
suggesties zijn gedaan voor oplossingen. De directie geeft aan dat de MR
juridisch gezien de briefschrijvers direct had moeten terugverwijzen naar de
directie. Formeel gezien klopt dit, maar de MR heeft hierover willen
meedenken en een passende reactie willen terugsturen.
De directie heeft e.e.a. nu opgepakt met het team door met alle betreffende
collega’s persoonlijke gesprekken hierover te voeren met als doel te komen
tot een goede oplossing voor de struikelblokken die worden ervaren.
c. Aanvullend
Nieuwe afspraak plannen voor de directie en de PMR om een aantal zaken te
bespreken. We zijn benieuwd welke voorwaarden er gesteld zullen worden
aan de beloofde budgetten voor scholen.
5. Corona en afgelopen periode
In vergelijking met de eerste thuiswerkperiode lijkt er door iedereen wat sneller te zijn
geschakeld, de ervaring van de vorige keer heeft daarbij geholpen. Het is heel
waardevol geweest dat de kinderen hun boeken mee hadden en de lesstof gewoon is
gevolgd. Digitaal zijn de kinderen er ook op vooruitgegaan.
6. Ontwikkeling rondom pauzetijden
Dit onderwerp blijft voorlopig nog op de agenda. Hopelijk komen er op korte termijn
oplossingen voor de knelpunten hieromtrent.
7. Ervaring MR academie
Sommige collega’s hebben de gehele cursus al afgerond, anderen staan nog aan de
startlijn.
8. Ingekomen post
9. Uitgaande post/ communicatie vanuit MR
- Mededelingen MR richting team/ouders en omgekeerd
Geen.
- Terugkoppeling aan de leerkrachten die een brief stuurden over de pauzetijden.
Dit wordt door de directie opgepakt.
10. GMR
Notulen 25 januari 2021:
- Terugkoppeling peiling TT: de GMR heeft van 4 MR’en reactie gehad. De GMR gaat
het advies uitbrengen dat de vrijdag voor de TT een vrije dag moet worden.
- Ouder gezocht GMR
Er is één ouder per direct opgestapt, daar wordt nu vervanging gezocht, maar
meerdere ouders moeten om verschillende redenen opstappen. Een lid van onze MR
overweegt zich aan te sluiten bij de GMR.
11. Lief en Leed
Een collega is al een tijdje ziek thuis, er wordt iets voor deze persoon geregeld.

12. Rondvraag en sluiting
Volgende maand sluit de HB-specialist aan. Voor de vergadering in april nodigen we
de rekenspecialist uit.
Data volgende MR-vergaderingen:
Dinsdag 9 maart 2021
Woensdag 7 april 2021
Maandag 7 juni 2021
Woensdag 16 juni 2021

