IKC HET STERRENSCHIP
Notulen MR VERGADERING
7 april 2021

Locatie:

Online via Teams

Aanwezig:

Mariëlle, Vincent, Nicky, Ad, Geke, Dorine, Hendrika
Henriët (namens de directie)

Afwezig:

Marijn (mk)

Besproken agendapunten
1. Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.36 uur geopend. Er zijn geen aanvullingen op de
agenda.
2. Mededelingen
Geen
3. Notulen vorige vergadering (9 maart 2021)
Notulen van Marijn zijn aangepast. Nicky is vergeten het stukje voor de directie aan
hen door te mailen. De vorige keer is hier ook over gediscussieerd. Vanaf nu de
afspraak die we hebben handhaven: januari, februari, maart: stukje van de directie
naar de directie mailen. Bij geen reactie is het akkoord.
Ad: notulen van januari: de scherpe randjes zijn er nu wel heel erg af. Is het niet goed
als we in de notulen kunnen teruglezen wat de kern van de discussie is geweest?
Toevoegen: iets in de trant van dat de “MR heeft hierover gesproken heeft en van
mening is zich toch te mogen laten horen in dit punt”.
Notulen 9 maart: “voor volgend jaar worden mogelijk nieuwe GMR-leden gevraagd.
Laatste pagina, punt 9: na “aan” moet een komma.
4. Berichten van directie (circa 20.00-20.30 uur)
a. Corona
Wel weer twee besmette leerlingen (uit 1 gezin), maar de Paasdagen vielen
ertussen. Ouders hebben doortastend gehandeld. Kinderen kon na Pasen
gewoon weer naar school (m.u.v. de kinderen die niet zijn getest; zij mogen
vrijdag 09-04 weer naar school).
Brief van ministerie over zelftesten. Vanaf half april is het de bedoeling dat
personeel zelftesten kan afnemen (ook bij geen klachten; dus preventief). Iedere
medewerker kan zich wekelijks twee keer laten testen. Dit gaat op vrijwillige basis
en de uitslag is vertrouwelijk en hoeft niet gedeeld te worden. Uiteraard wordt
gevraagd een positieve uitslag wel te melden. Bij een positieve sneltest is het de

bedoeling dat alsnog een PCR-test wordt afgenomen.
b. Formatie
Eerste overleg met Plateau is geweest. Gesprekken op basis van aannemelijk
leerlingaantal volgend jaar. Op basis daarvan volgend jaar 14 groepen. Dit jaar
was 15 groepen maar met inzet werkdrukmiddelen 16 groepen. Opnieuw bepalen
met team hoe werkdrukmiddelen worden ingezet. Bij 15 groepen moet er 1
combigroep komen, bij 14 groepen 2 combigroepen (los van de groepen 1-2).
Hier is binnen het team al een aantal keer over gesproken en er wordt
verschillend over gedacht. Er gaan ook stemmen uit om de werkdrukmiddelen
niet in te zetten voor groepsverkleining maar voor een vakleerkracht gym. Samen
moet hierin door het team een keuze worden gemaakt. Voor de uiteindelijke
keuze moet een meerderheid zijn, hoe klein die meerderheid ook is
PMR wordt eventueel nog bij elkaar geroepen. Nadat Henriët de vergadering
heeft verlaten, wordt over dit punt nog kort nagesproken.
c. Nationaal programma onderwijs
Schoolscan om te kijken wat de behoeften zijn (in april) en op basis daarvan een
plan van aanpak met interventies om achterstanden weg te werken. Je kunt dit
niet zelf invullen maar moet een keuze maken vanuit een zogenaamde menukaart
(invulling april/mei). De menukaart is nog niet beschikbaar en onduidelijk wanneer
deze komt. Daarna een tweejarig beleidsplan met doelstellingen die uit je scan
voortkomen en afspraken over monitoring over uitvoering en resultaten. Dit
behoeft instemming van de MR.
Nog niet duidelijk hoeveel geld er precies beschikbaar zal komen voor het PO en
Het Sterrenschip. Bedrag wordt uiterlijk in juni bekend. Dit staat haaks op de
deadlines voor het maken van de plannen, omdat zonder geld niet duidelijk is wat
concreet mogelijk is.
5. Rekencoördinator (circa 20.30 uur)
Renske aangesteld als rekencoördinator, maar ook nog bezig met de opleiding en
werkt nog nauw samen met Yvonne. Dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode
en daar ligt nu de focus op. Inventariseren voor- en nadelen, hoe loopt alles en
vernieuwingen in goede banen leiden.
Is er binnen Het Sterrenschip een speciale aanpak voor kinderen die meer moeite
hebben met rekenen? Gaat in overleg met de IB’er, maar er kan dan een speciaal
werkboek worden aangeboden. In niveau kan binnen de methode zowel omhoog als
omlaag worden gewerkt.
Waarom heeft Renske gekozen voor deze opleiding? Ze wil zich blijven ontwikkelen
en heeft daarbij affiniteit met de taal- en rekenkant en de differentiatie die je daarin
kunt aanbieden. De opleiding sluit hier goed bij aan.
Is de coördinator ook betrokken bij zaken als bijvoorbeeld dyscalculie? Dit ligt
voornamelijk bij de IB’er, en hier is nog weinig over bekend. Mocht het spelen zou
Renske wel graag betrokken zijn om haar kennis hierin te verbreden.
6. Corona
Vincent: besmet kind uit groep 6 was dinsdag voor het laatst op school, zaterdag
kreeg school bericht. Gevoelsmatig was dit laat. Niet duidelijk of de ouders pas laat
hebben laten testen. Grote waardering dat er wel tijdens het paasweekend aan
ouders wordt gecommuniceerd.
Vanuit team: de combinatie van kinderen in de klas en dan nog eens 6-7 kinderen in

de Meet is pittig. Bij de kleuters toch kinderen met klachten in de klas: lastig om dit
aan ouders terug te geven en ze hun kind te laten halen. Wellicht kan de directie hier
iets in betekenen? Zowel in het bellen van ouders als communicatie (Sterrennieuws)
aan ouders om hen op het hart te drukken wanneer het kind bekend is met hooikoorts
of allergieën.
7. Ingekomen post
Geen
8. Uitgaande post/ communicatie vanuit MR
- Mededelingen MR richting team/ ouders en omgekeerd
Geke bericht aan directie over snottebellenbeleid
Berichten aan team (Geke) dat rekencoördinator is geweest. Team wordt veel
wijsheid gegund bij de overwegingen voor het nationaal onderwijsprogramma.
9. GMR
- Notulen GMR 8 maart 2021
Geen op- of aanmerkingen.
Op de website van Plateau staat nu een oproep voor eventueel nieuwe leden
(afhankelijk van hoe de GMR volgend jaar vorm wordt gegeven). Oproep staat
ook op de website van Het Sterrenschip.
10. Lief en Leed
Marian bedankt de MR voor de bloemen.
11. Rondvraag en sluiting
Vergaderdata MR: in verband met formatie niet handiger toch een vergadering in mei
te plannen zodat er later niet een extra vergadering hoeft te worden gepland?
Voorstel: onder voorbehoud vergadering: 18 mei. Geke geeft dit door aan de directie.

