“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun
onderwijsbehoefte”

agenda
MR datum: maandag 06-12-2021 aanvang: 20.00 uur online via Meet
Aanwezig: David, Paul, Johan, Annika, Maike, Arike
Afwezig: Paco
Agenda Inhoud
punt
1.
Opening
David
2.
Notulen GMR
Hoe zit het met de herverdeling van scholen in het kader van
12-10-2021 (zie bijlage) het lerarentekort? Dit gaat altijd in overleg met de betreffende
collega’s en scholen. Het gaat met name om de overformatie
die er is op de scholen. Voor ons speelt het op dit moment niet
zo.
In de GMR is gesproken over de nieuwe huisstijl en de nieuwe
website.
3.
Mededelingen vanuit
Paul is trots op de collega’s, op hoe er de afgelopen periode les
directie, team, GMR en is gegeven. Iedereen leeft van dag tot dag, ook de ouders.
AC
Ouders hebben hun kind naar een brandhaard gebracht, er
heerste veel onzekerheid.
Collega’s gebruiken zelftesten en spoedtesten al langer.
Leesbevordering met medewerking van een leesconsulente van
de bibliotheek. Francisca is elke donderdag op school, zij geeft
dan aan 4 groepen een les rondom boeken. Als zij niet komt, is
het de bedoeling dat de leerkrachten dat zelf gaan doen.
Er wordt een nieuwe bibliotheek gemaakt in de school, met
medewerking van de kinderen.
Alle collega’s hebben een chocoladeletter gehad van de AC.
4.
Vragen van Paul:
De school lijkt het onder controle te hebben, na elke
persconferentie is het vertrouwen dat de school doet wat er
● Hoe ervaren de gedaan moet worden.
MR leden de
Niet alles wordt, direct, gecommuniceerd. Paul wil soms ook
communicatie even afwachten totdat zeker is wat de volgende stap zal gaan
worden. Niet bericht op bericht.
in tijden van
In de berichten die naar ouders gaan bij een positieve
Coronavirus.
besmetting, wordt er niet vermeld over wie het gaat. Ouders
● Zie link
begrijpen dit, zouden wel graag op de hoogte zijn, als de
schrijven
leerkracht positief getest is. Paul is de eerste die een bericht
ministerie
doet, heel kort en zakelijk. Daarna volgen berichten van de
leerkrachten.
OCW en
Als school denken we dat een groot deel van de ouders wel
concept
gebruik zullen maken van de thuistesten.
schrijven
Thuisonderwijs wordt vanuit school goed aangeboden, de
ouder(s)
vraag is wel of het bij alle kinderen goed aankomt, qua
verzorger(s)
techniek of concentratie.
groepen 6-7-8 Arike geeft aan dat we goed op elkaar moeten passen. Het is
fijn dat we als team het onderwijs zo goed mogelijk vorm te
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● Wat zijn de
verwachtingen
van de MR in
tijden van het
Coronavirus

5.

6.

Schoolkassa Zie link naar
de informatie.(tevens zie
bijlage ‘schrijven
ministerie’)
Bergweg
verkeersveiligheid

geven, Maar mocht het nodig zijn om de groepen een keer naar
huis te sturen, is daar echt draagvlak voor onder de ouders.
Paul houdt het in de gaten en probeert ook op andere manieren
collega’s te ontlasten.
Het concept schrijven naar ouders mag wel iets scherper. Wel
goed dat er wordt aangegeven om contact met de leerkracht te
zoeken, zo houden we als school zicht op hoeveel procent wel
of niet test. Paul past het schrijven aan. Is gebeurd en gedeeld
met de MR leden.
Als de MR zelf iets tegenkomt of vragen heeft, graag aan één
van ons melden.
Paul heeft, met alle ouders die een vraag of opmerking hebben
rondom Covid, contact opgenomen, meestal telefonisch.
We hebben voldoende middelen op school als het gaat om
schoonmaakdoekjes, desinfectiegel en mondkapjes. De
mondkapjes worden door een groot deel van de kinderen
gedragen.
Het is meer een middel dan een doel.
Er zit wel een kostenplaatje aan, €2.04 per leerling.
MR stemt ermee in, mits goed vermeld wordt dat het vrijwillig
is.
Paul heeft de gemeente gemaild en gevraagd naar de stand van
zaken. De aanvraag voor extra ruimte voor fietsen, voor ouders
die hun kind komen halen, ligt in de planning.
Maike pleit ervoor dat er geen vrachtverkeer meer door de
Bergweg mag rijden, als kinderen van en naar school gaan.
Laatste keer was er echt een grote chaos. Een ouder gaf bij
Arike aan dat gemeenten richtlijnen hebben en deze ook
gemaakt kunnen worden voor bepaalde plaatsen.
Zijn er meer scholen, van de Bergweg, die aan de bel hebben
getrokken? Ireneschool, De Wissel, Pontes, Ostrea?
Paul heeft de gemeente gemaild en gevraagd of er vanuit de
gemeente iemand aan wilt schuiven bij onze volgende MR
vergadering op 7-2-2022.
Inmiddels heeft Paul gemaild naar de gemeente met de
volgende vraag: ‘Is het mogelijk dat er op tijden dat ouder(s)/
verzorger(s) hun kinderen naar school brengen er geen
vrachtverkeer op de Bergweg rijdt?’
Zie reactie:
Beste Paul,
Het verzoek kan ik begrijpen. Maar het verbieden van
vrachtwagens op bepaalde momenten of in algemene zin is
weinig realistisch. Je kan een bord neerzetten met de
gedachte: baat het niet dan schaadt het niet. Maar helaas
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werkt de praktijk anders. Het kost veel tijd in voorbereiding en
afstemming, geen zicht op handhaving, juridisch op een
hellend vlak en vermoedelijk zeer matige effecten. Gevolg is
dat dat we er als gemeente structureel werk aan blijven hebben
en bewoners ontevreden blijven. Want we plaatsten een bord en toch
rijdt nog steeds vrachtverkeer. Zodat de roep ontstaat: hoe gaat de
gemeente dit oplossen?
Er loopt nu een pilot in de Buys Ballotstraat waarbij we onderzoek
doen naar de effecten. Ik verwacht eerste kwartaal 2022 de
conclusies te hebben. Is het een succes dan is het nog te overwegen
voor invoering elders. Maar de voortekenen zijn niet goed wat
betreft effecten. De andere nadelen zoals genoemd zijn in ieder geval
daadwerkelijk aan de hand.
Wel hebben we onze vuilnisdiensten buiten de schooltijden laten
rijden. En zijn er afspraken met het bouwverkeer in de wijk. Mocht
dat niet goed lopen zal ik de collega’s moeten zoeken die dit
aansturen zodat het weer scherper in beeld is.

Met vriendelijke groet,
Joep Stortelder, Verkeerskundige

7.

Continurooster n.a.v.
stemming pilot

8.

NPO plannen (zie 2
bijlagen)

9.

Rondvraag

Op de studiedag is aan de collega’s gevraagd of zij een pilot
rondom continurooster zien zitten. 84% van de collega’s
antwoordde hier “ja” op.
Belangrijk om de data van de pilot goed en tijdig te
communiceren, ook de tijdschema’s die erbij horen. Dat ouders
precies weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten regelen.
Er is geen contact meer geweest met de Jan van
Schengenschool.
Volgende vergadering kijken we verder naar wat te doen na de
pilot.
Kinderen hebben thuis enthousiast verteld over de lessen van
JIPP. Een mooie toevoeging aan ons lesaanbod.
We zijn tot nu toe heel blij met alle punten die we tot nu toe al
hebben kunnen bereiken.
Naast deze gelden, hebben kunnen we, als collega’s, ook nog
de werkdrukgelden. Hierbij kunnen collega’s een deel uit de
groep, zodat zij, bijvoorbeeld, aan administratie kunnen
werken.
Kerst: als de “avondlockdown” doorgezet wordt, dan verzetten
we het samen eten van donderdagavond naar vrijdagochtend.

Paul verlaat de
vergadering
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10.

11.

Terugkoppeling MR scan Voorstel vanuit de werkgroep:
Levien zorgt voor een jaarkalender (G)MR, dit worden zo’n 5
à 6 onderwerpen. Bij ieder onderwerp maakt Levien een
filmpje. Hij geeft hierin aan wat de rol van de (G)MR is en
welke kritische vragen er gesteld kunnen worden.
Sluiting
David

Data MR 2021-2022:
maandag 11 oktober
maandag 6 december
maandag 7 februari
maandag 11 april
maandag 13 juni
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