Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2019-2020
Dag, datum en tijd: maandag 6 april 2020 19.30 - 21.00 uur
Locatie: De Akkerwinde, voor personeel? Online-vergadering n.t.b. Voorzitter: Harm
Tijdbewaker:
Aanwezig: Lonneke, Dailae, Linda, Gisèle, Janneke, Harm, Ingrid, Deirdre
Afwezig:
Directie: Stijntje
Gast: Astrid Bakker
Nr:
1

2

3

Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, opbrengst)
Opening en agendacheck
en def vaststellen agenda.
Mededelingen directie

Agendapunten o.b.v.
Activiteitenplan

Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en ligt
deze toe.
Ingebrachte punten:
•
•
•

Coronacrisis/maatregelen, onderwijs op afstand
Personele zaken

•

Lijst van aftreden MR. werving/verkiezing nieuwe
geledingen voorbereiden*
Onderhoud gebouw/wat gaat er dit jaar gedaan
worden aan onderhoud*
Passend onderwijs op school*
Aandachtspunten WMKPO*
Meerjarenplan 2020-2024
Groepsindeling (formatie)
Vakantierooster

•
•
•
•
•

Notulist: Lonneke

Notulen:

•
•
•
•

•
•
•

Het onderwijs op afstand loopt. Er is hoop dat de scholen
na 6 mei weer open mogen
De schoolontwikkeling ligt nu even stil. De focus is op
online-onderwijs en voorbereiding wanneer de scholen
weer open mogen.
Er zijn op dit moment geen personele bijzonderheden
Zowel in Beers als Vianen staan er op moment geen PMR
of OMR leden op herkiesbaar. Deirdre geeft vanuit Beers
en Lonneke vanuit Vianen aan dat zij na dit schooljaar
beiden nog maar 1 kind op school hebben en doordat zij
in hogere groepen zitten niet meer veel aanwezig zijn op
het schoolplein. Beiden zouden graag nog in de MR
blijven, maar mochten er andere ouders zijn die graag in
de MR willen, dan staan zij hun plaats af.
Onderhoud gebouwen --> voor de volgende keer
Passend onderwijs --> arrangementen lopen, er zijn geen
wijzigingen in beleid
WMKPO --> tevredenheid wordt in 2021 weer afgenomen

•
•
•

4

TSO/Andere schooltijden

Gezien nieuwe constructie wenst de MR de
ontwikkelingen te volgen.

Meerjarenplan --> schoolplan is vastgesteld voor 4 jaar,
dit is afgelopen schooljaar gebeurd
Groepsindeling --> zoals eerder gecommuniceerd, beide
scholen behouden 4 groepen
Vakantierooster --> vrije dagen en studiedagen in de
volgende vergadering

Spring heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Op de
Akkerwinde worden 2 stagiaires ingezet. Wij worden verzocht om
mee te denken over oplossingen....Stijntje heeft nagevraagd hoe
andere scholen zonder continurooster de tso hebben geregeld.
10-02:
Ouderlid MR door ouders aangesproken over continurooster,
deze ouders zouden graag een nieuwe stemming krijgen over dit
onderwerp. Reden die opgegeven is zijn de kosten. Er is ook
gesproken over het niet deel kunnen nemen aan sportclubjes die
al eerder starten.
OR-akkerwinde, ziet geen verschil in kwaliteit, geen verbetering,
vinden de kosten wel hoog geworden en sportclubjes die eerder
beginnen.
18 maart voor de ICT middag bijeenkomst voor personeel over
onderwerp TSO/continu
30 maart, opnieuw TSO / continu agenderen (Vianen 19.30 uur)
Linda informeert Ingrid. PMR informeert Deidre
Vergadering 6 april voorlopig laten staan wanneer we in de actie
moeten.
Op andere scholen met TSO geen concrete oplossingen
gevonden.
Vanuit personeel scholen, idee om actiever te werven naar
vrijwilligers, er komt een wervingsadvertentie in de beide
dorpsblaadjes vanuit Spring
6 april:

De oproep voor vrijwilligers heeft niets opgeleverd. Daarnaast
heeft Spring het tso-contract opgezegd
Dit is met de teams van beide scholen besproken en eigenlijk is er
maar oplossing, overgaan op het 5-gelijke dagen model.
In MR-vergadering besproken over verschil continurooster en 5gelijke dagen model, pauze- en schooltijden, kansrijk
samenwerken en eventuele ouderraadpleging.
OMR geeft aan graag nog even met elkaar te vergaderen alvorens
zij kunnen instemmen
5

Inspiratie-avond 17 maart

Vanwege Coronacrisis geannuleerd. Hiermee vervalt deze
als agendapunt.

Yvon Dieks, wil graag komen, neemt 1 maand voor aanvang
contact op met ons over de invulling. Locatie van de avond is in
Beers.
31-10: geen verdere bijzonderheden
10-12: Gisele schrijft stukje voor beide nieuwsflitsen over de
inspiratie-avond. Aanwezig ja/nee/ misschien via Social schools
van OMR account
10-02: Yvon heeft presentatie over het onderwerp klaar,
Presentatie duurt ongeveer 1 uur, daarna nog stellingen
Vraag aan leerkrachten om met voorbeelden uit de klas te laten
zien.
14-02 Dailae gaat met Corin een berichtje plaatsen op social
school. Wanneer Dailae niet kan, berichtje op de app voor
vervanging
Beers zorgt voor bloemen, koffie en thee.
Vianen voor koekjes
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Communicatie

Social Schools
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Aktielijst
rondvraag en sluiting

Opvolgen of er nog acties openstaan en evt. nieuwe
toevoegen.

Data volgende vergadering
6 april 19.30 in Vianen
11 mei 19.30 in Beers (ivm combinatie ouderraad)
22 juni 19.30 in Vianen

8

Communicatie

9

Rondvraag

aktielijst
notulen van
doorlopend
22 mei
22 mei
september
september
31 oktober
31 oktober

Willen we communiceren in SoSo

In SoSo altijd een berichtje plaatsen, niet alleen een
agendamelding.
Notulen voor op de website mailen naar Cora, zij plaatst ze dan
op de website (taak Janneke)
Beleid rondom koptelefoons ten behoeve van chrome-books.
In groep 3 krijgen kinderen eenmalig een koptelefoon. Wanneer
deze kapot is moeten kinderen van thuis een nieuwe meenemen.

actie
Communicatie nieuwsflits/ MR account Social Schools
Contact met Yvonne Dieks (GGD) ivm inspiratieavond
Subsidie vergroening schoolpleinenContact bedrijven leidingwerk ivm fietsen kansrijk
samenwerken
Stukje in nieuwsflits over inspiratie-avond
Social schools account voor de MR
Akkerwinde, krijgt een nieuwe plattegrond op papier ivm
brandveiligheid

door

gedaan

linda
Janneke
Stijntje

Mee bezig
gedaan

Gisele
Stijntje
Stijntje

gedaan
gedaan
gedaan

11 december

Hoe hebben andere scholen tso geregeld?

Stijntje

11 december

Via MRsocialschools account belangstelling van ouders peilen

OMR

