Notulen MR vergadering – 16 november 2020 (+ aanvullend overleg december 2020)
Aanwezig: Nadia van Meer (voorzitter), Eveline Bouwense (notulist), Pauline van Bohemen, Marinka
de Ridder en Loeky Wijling (directrice), Roeland Hendrix

Item

Agendapunt

Wie

1.

Opening en Welkom

Allen

2.

Notulen vorige vergadering

Allen

3.

Actiepuntenlijst

Allen

4.

Bestuursbesluiten
Geen
GMR
Nadia heeft bij de GMR benadrukt dat we graag behoefte
hebben aan communicatie over bevindingen.
Ingebrachte Punten

Loeky

5.

6.



Schoolontwikkeling de Singel: o.a. onderzoek
e
onderwijsvorm, uren Nicky, inzet Roeland 2 helft
van het jaar.
Nicky zal na haar zwangerschapsverlof niet terugkomen
op De Singel. Zij heeft haar baan als leerkracht opgezegd
om onderdeel uit te kunnen gaan maken van het bedrijf
van haar man. Er zal nog intern gekeken worden hoe
haar uren ingezet zullen worden. Binnen het team zal
gekeken worden wie de IB’rol zou kunnen vervullen en/of
hierin geschoold dient te worden. In totaalplaatje zullen
ook de uren van Roeland meegenomen worden voor de
e
2 helft van het schooljaar.
Roeland informeert de MR over de opzet van het
onderzoek naar onderwijsvormen. Binnen het onderzoek
zullen de leerkrachten en de oudergeleding van de MR
geïnterviewd worden. Het doel is om voor afronding van
het schooljaar 2020-2021 een advies uit te brengen aan
het managementteam van de school
 Schooltijden: Continurooster
Als corona in deze mate aanwezig blijft, zal het
coronarooster aangehouden worden.
Gekeken zal worden hoe de bijdragen meer structureel
neergezet worden.
December 2020: overleg continurooster lange termijn
Na een peiling onder de leerkrachten, ouders en
leerlingen is na veelvuldig overleg binnen het team en de
MR uiteindelijk besloten om als school over te stappen op
een continurooster voor een proefperiode van 2 jaar.

Ingezonden
stukken

Eveline

Nadia

Loeky en
Roeland

Allen

Mail bijlagen

7.

Voor de leerkrachten was het van groot belang dat hun
pauzes beter gewaarborgd zouden worden. Dit is na de
peiling onder de leerkrachten beter georganiseerd, en
inmiddels als positief ervaren door de meerderheid van
de leerkrachten.
De meerderheid van de leerkrachten- en oudergeleding
heeft ingestemd met doorvoering van het continurooster.
Rondvraag en afsluiting

Allen

Bijlage 1:
Vr 16-10-2020 12:43

Aan:




Loeky Wijling-Stouten;
MR Singel

Beste Loeky en MR-leden,
Nav de mail over overblijfkosten, stuur ik deze mail met een suggestie.
Is het misschien nog een te onderzoeken optie om alle ouders een aantal keer per jaar in te
delen als toezichthouder op het plein tijdens het half uur dat de leerkrachten pauze
hebben?
Als er 3 per middag nodig zijn, heb je 40x4 = 160 dagen x 3 = 480 mensen nodig, wat
neerkomt op ca. 5 keer per jaar, per kind wat je op school hebt.
En wie niet kan of wil, kan het afkopen a 10 euro per keer, of zoiets? Dan kunnen van dit
geld de vaste overblijfouders of de ouders die het, boven op hun eigen beurt nog een keer
extra willen doen, betaald worden.
T is maar een gedachte die in mij op kwam!
Groeten,
Gerdien van Onna

Bijlage 2
Di 3-11-2020 09:39

Aan:



MR Singel

Goedendag,
Ik wil de donatie voor de overblijf overmaken, maar er staat bij het rekeningnummer niet bij
aan wie het overgemaakt wordt. De bank geeft aan dat het rekeningnummer staat op naam van
een rooms-katholieke school.
Met vriendelijke groet,
Angelique van Gent

