Notulen MR vergadering 28 oktober 2020
digitaal via teams
Aanwezig: E., S., P., D., J., N., T.
directie aanwezig van 19.30 – 20.30 uur.

1. Opening/voorstelronde
vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen 9 september
goedgekeurd
3. Inbreng directie, inspectie bezoek
Er is een thema onderzoek geweest: De kwaliteitszorg in combinatie met de leerling
populatie.
Er wordt geen waardeoordeel aan gehangen, er is geen rapport.
Het wordt wel meegenomen in het vierjaarlijks bezoek.
Het was een positief gesprek. Als tip: binnen de niveaugroepen ook eisen aan kinderen
stellen (individueel).
Is er inspectie op de Kring geweest over de ‘lucht’kwaliteit?
De gebouwbeheerder van het SAKS heeft alle (SAKS)scholen onderzocht. Wij moeten
“dwars” circuleren/ventileren met de lucht, dan voldoen we aan de eisen. Dit doen wij ook
door ramen en deuren open te zetten. Het wordt daardoor wel echt koud in de school. De
directie zal hierover een stukje zetten in de nieuwsbrief.

extra vraag: mondkapjes in en om de school?
We merken wel allemaal dat het erg druk is bij het halen en/of brengen.
Een aantal ouders heeft dan ook vragen gesteld aan de directie hierover.
Ook zijn er ouders naar de MR-leden gegaan en hebben vragen gesteld over deze
maatregelen en mondkapjes.
We nemen dit serieus en zullen dit elke vergadering terug laten komen. Mochten er ook
nieuwe maatregelen komen dan nemen wij deze ook weer mee.
De maatregelen die nu al gelden worden nog een keer gecommuniceerd in de
nieuwsbrieven.
Wat mondkapjes betreft mag iedereen daarin zijn eigen keuze hebben.
Mochten de mondkapjes wel verplicht worden, dan is dit alleen in de publieke ruimte (dus in
school) en niet buiten.

4. Extra agendapunt: ontwikkelgesprekken in het team

De directie legt uit hoe de ontwikkelgesprekken werken.
Er wordt uitgelegd dat we 1 keer in de 6 à 8 weken specialistenoverleg hebben.

5. Inkomende en uitgaande post
zie punt 7 en punt 8.

6. MR jaarverslag bespreken
ter instemming MR
Goedgekeurd.

7. Directie 3 dagen kring 2 dagen Adelbertus

We bespreken dit punt.

8. Werkdrukmiddelen
Het team heeft ideeën ingestuurd, dit hebben wij geïnventariseerd.
Het team heeft besloten dat wat we nu op dit moment al hebben, graag willen doorzetten;
namelijk: de gymleerkracht en onderwijsassistent.
nieuwe ideeën voor de werkdrukgelden:
- kleuterklasondersteuning (instroomgroep)
- investering in Chromebooks
- onderwijsassistent (uitbreiding uren van de assistent die we al hebben)
- digitale licenties (rekentoetsen digitaal, klassenteksten etc.)
- trainingen voor het team
de PMR heeft instemming, de OMR geeft advies.
OMR: We hopen dat de investeringen in chromebooks en digitale licenties uit de begroting
gehaald kunnen worden.
De PMR gaat nog in gesprek hierover met de directie en zal daarna het plan presenteren.

9. Wat er verder ter tafel komt
Dinsdag 3 november 2020 is het begrotingsgesprek met de directie en PMR-lid S. en OMR-lid
J.

10. Volgende vergadering (18-11-2020)

