IKC HET STERRENSCHIP
NOTULEN MR VERGADERING
16 juni 2021

Locatie:

Online via Teams (zie uitnodiging Nicky)

Tijd:

Start 19.45 uur – 21.15 uur einde

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering (7 juni)
Notulen zijn nog niet aangeleverd, later meenemen.
4. Berichten van directie
Wat betreft Corona zijn de kleuters inmiddels weer op school. Er is nog één besmette
leerling bij gekomen, in totaal zijn er zes leerlingen besmet geraakt. De directie heeft
veel gesprekken moeten voeren met ouders die verschillende meningen hebben over
het gevoerde beleid. De directie is hierin het gesprek aangegaan met deze ouders.
Een van de collega’s heeft weinig klachten gehad, de andere collega knapt gelukkig
ook weer op.
Vraag over na Corona: mogen bij de start van volgend schooljaar ouders ook weer in
de school komen? Tot nu toe worden aanvragen voor versoepelingen in het
onderwijs vaak afgewezen, daar is het kabinet nog voorzichtig mee. De ervaring is nu
ook dat kleuters heel goed zelfstandig het gebouw in kunnen komen, zelf hun jas uit
kunnen doen en hun tas kunnen ophangen. Het was eerder vaak ook erg druk in de
gangen en voor veel kinderen vergemakkelijkt deze manier ook het afscheid. Er zitten
voor- en nadelen aan, er zal met het team gekeken worden hoe hier vorm aan te
geven als het weer mag.
5. Diverse documenten
a. Formatie

De werkdrukmiddelen zijn hieraan gekoppeld, die gedeeltelijk ook ingezet zullen
worden om de pauze voor de leerkrachten te verbeteren. De PMR stemt hiermee
in, de MR mailt de directie hierover.
b. Nationaal programma onderwijs
Een van de leerkrachten vindt het plan mooi vormgegeven, namelijk zodanig dat
de huidige werkwijze van de ‘menukaart’ is gekozen. Er staan ook hele concrete
handelingen is, dat is duidelijk en bekend omdat er al zo gewerkt wordt. Het kan
verhelderend zijn om de verantwoordelijken en het tijdspad hierin toe te voegen
en doelen meer SMART te formuleren. Dit komt terug in het jaarplan.
Misschien kan er nog iets gedaan worden met wat de leerlingen en leerkrachten
hebben geleerd door het thuiswerken (plannen of lezen of zelfstandig werken)?
Kijken of op een positieve manier ingezet kan worden om het onderwijs van
morgen zo nog beter te maken met de geleerde vaardigheden.
De MR stemt in met het NPO met daarbij de aantekening dat het inplannen van
het tijdspad en de evaluatie, ook met de MR, hierbij belangrijk is.
c. Jaarverslag 2020-2021
Wat er in het jaarverslag staat klopt. Het plan is normaal gesproken voor vier jaar
en wordt nu vijf jaar in verband met Corona. Soms worden doelen ook steeds
verder verdiept. Daarna komt er een nieuw plan met nieuwe doelen.
De MR is akkoord met het jaarverslag.
d. Jaarplan 2021-2022
Het is misschien niet zo’n punt als het NPO minder specifiek is, maar dan is een
verwijzing mooi vanuit het NPO naar het jaarplan.
De leerkrachten vinden veel dingen die in het jaarplan staan herkenbaar en
concreet. Jammer is dat het directe instructie model nu een beetje stil ligt. Het
verbeteren van de analyse n.a.v. toetsgegevens en nog gerichter en directer
feedback te geven is een mooi doel om weer te gaan oppakken. Meer gebruik
maken van elkaars talenten IKC- en teambreed is een nobel streven, dit lukt nog
niet altijd, maar is wel weer een mooi aandachtspunt. Soms kom je ook niet aan
bepaalde dingen toe.
De MR vraagt zich af of het jaarplan eenzijdig door de directie wordt opgesteld of
dat het team hierin wordt meegenomen. Het kernteam zet de lijnen uit en overlegt
hier veel over met de directie en de informatie komt ook bij het hele team terecht
in teamvergaderingen. In zo’n groot team moet je er misschien wel op letten dat
de anderen niet achterover leunen en meer worden geïnformeerd door het
kernteam. Het is goed om aandacht te hebben voor een goede balans en
samenwerking tussen de directie en het team, zodat in dergelijke plannen ook
geluiden uit de praktijk goed worden meegenomen en leerkrachten zelf een
aandeel hebben in het stellen van deze doelen.
De MR adviseert positief over het jaarplan.
6. Planning vergaderingen MR komend schooljaar
De planning is akkoord, maar eind mei moet er nog een extra datum tussen, mogelijk
alleen met de MR onderling. Ook eind juni een datum toevoegen voor het etentje.
15 maart verzetten naar 16 maart.
7. Wie maakt concept jaarplan MR 2021-2022?
We maken een concept.

8. Woensdag 30 juni alternatief
Er stellen het etentje uit tot de start van volgend schooljaar en gebruiken de
regelvergadering van 14 september hiervoor.
9. Rondvraag en sluiting
Vorige week was de bijeenkomst over de Centrale Plateau Raad, de stukken liggen
volgende week ter instemming bij de GMR om nog een aantal punten te bespreken,
ook juridisch.

