Agenda MR vergadering – 7 september 2020
Aanwezig: Nadia van Meer (voorzitter), Eveline Bouwense (notulist), Pauline van Bohemen, Marinka
de Ridder en Loeky Wijling (directrice)
Item

Agendapunt

1.

Opening en Welkom

2.

Notulen vorige vergadering en jaarverslag zijn akkoord.
Zullen op de website geplaatst worden

3.

Actiepuntenlijst
- Ontwikkeling nieuwe website (dit proces wordt
vanuit bovenschools niveau aangestuurd).
MR zal GMR informeren over het feit dat de
ontwikkeling van een nieuwe website dusdanig
lang op zich laat wachten, niet alleen als gevolg
van de Corona situatie en ondanks herhaaldelijk
aansporing vanuit Loeky. De MR vindt het
belangrijk dat deze website er op korte termijn
komt, aangezien de huidige website sterk
verouderd is. Om het gat tot een nieuwe website
te dichten, en als aanvulling heeft de school zelf
een promotiefilmpje gemaakt. Tijdens Corona
heeft dit stil gelegen, aangezien er geen externen
in de school mochten komen. Nu wordt dit weer
opgepakt om het filmpje af te ronden.
- Ontbreken informatie vanuit de GMR. Notulen
van de GMR zijn niet terug te vinden op de
website. Er zal contact gelegd worden met de
GMR hierover. ‘
- Loeky zal afstemmen met de voorzitter van de
ouderraad hoe de vrijwillige ouderbijdrage van
afgelopen schooljaar verrekend zal worden.
Bestuursbesluiten
- De rol van meer schools directeur zal worden
geëvalueerd. In dit traject is de vraag om een
MT-lid en een MR-lid hierbij te betrekken. Vanuit
de MR zal Pauline van Bohemen dit oppakken.
Ingebrachte Punten
 Schooltijden: continurooster
Binnen de MR is uitgebreid onderzoek gedaan naar de
verschillende schooltijden, inclusief de voor- en nadelen
van iedere vorm voor zowel leerlingen, leerkrachten als
ouders. Er lijkt op voorhand geen eenduidige voorkeur te
zijn, aangezien er meerdere belangrijke belangen een rol
spelen. De pauze van de leerkrachten is voor de school
een belangrijke pijler (ook CAO technisch gezien). Het
wel of niet vragen van de vrijwillige ouderbijdrage om
bepaalde vormen te kunnen realiseren (bijv.
continurooster gekoppeld aan traditionele schooltijden).

4.

5.

Categorie

Ingezonden
stukken

Eveline

info

info

Loeky

allen

En tenslotte het wel of niet afstemmen van de
schooltijden met De Willem de Zwijger.
Ouders en leerkrachten zullen afzonderlijk geïnformeerd
en bevraagd worden. Daarnaast vindt de Loeky het ook
belangrijk om de stem van de kinderen te horen. Met
name de kinderen uit de bovenbouw kunnen duidelijk
aangeven wat ze wel en niet prettig vinden.
Op basis van de uitkomst van de enquête zal er binnen
de MR besloten worden of de schooltijden wel of niet
aangepast zullen worden.


6.

Schoolontwikkeling de Singel (onderzoek naar
mogelijk andere onderwijsvormen passend bij de
krimp in leerlingenaantal)
De procesleider wordt Roeland Hendrikx. Het onderzoek
staat nu nog in de startblokken. Gevraagd wordt om de
MR tussentijds te informeren over het onderzoek. Daarbij
wordt gevraagd of de procesleider de MR, maar ook de
leerkrachten mee kan nemen in de ervaringen van
andere scholen t.a.v de diverse onderwijsvormen. Ook
wordt gevraagd of de mogelijkheid bestaat dat
leerkrachten andere scholen kunnen bezoeken.

Loeky

 Schoolgids
Schoolgids is voor akkoord getekend.
Rondvraag en afsluiting
Geen verdere vragen. Nog voor de volgende MR
vergadering zal de MR samenkomen om de resultaten
van de enquête over de lestijden te bespreken.

Loeky

