Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2020-2021
Dag, datum en tijd: dinsdag 24 november 2020 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Digitaal via Google.meet, Voorzitter: Harm
Notulist: Gisele
Aanwezig: Dailae, Lonneke, Linda, Elien, Gisèle, Janneke, Gerben, Harm
Afwezig met kennisgeving: Linda
Directie: Stijntje
Nr:
1

2

Tijdbewaker:
Gast: Marina

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

Notulen:

Mededelingen directie

Informatie van Stijntje m.b.t. het persberichtje in de Gelderlander. Het
komt niet echt als een heel grote verrassing, maar de manier waarop
een en ander in de openbaarheid is gebracht, is toch bijzonder. Mocht
er meer informatie gewenst zijn, stuur deze mensen dan door naar
Stijntje.

Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en
ligt deze toe.
Ingebrachte punten:
• Personele zaken
• Ontwikkelingen betreffende Corona
• Aanvullingen Stijntje

Welkom, in het bijzonder aan nieuwe MR lid Marina namens
oudergeleding MR de Akkerwinde. Dit zal tevens Lonneke’s laatste
vergadering zijn.

Personele zaken: Er wordt regelmatig getest op corona door
medewerkers. Vanaf volgende week gaan we weer terug naar de
RIVM regels voor jonge kinderen. Aangaande milde verkoudheid.
Coronaproof Sint en kerst: we plannen alles en houden alle opties tot
het laatste moment open. We kijken vooral wat we WEL kunnen doen.
Schoolontwikkeling: het sociaal emotioneel volgsysteem Zien is op de
laatste studiedag aan ons uitgelegd net als meer informatie over
Digitale leerschool. We borgen ‘bewegend leren’ en ‘executieve
functies’.
Meester Job wordt vader in maart.
Er komt een tweede kleuterjuf op de Dr J. de Quay.
Rob is wat langer afwezig, daarvoor in de plaats is juf Frieda.

3

Agendapunten o.b.v.
Activiteitenplan

Gezamenlijk:
• Begroting
• Aanpak RIE
• Veiligheidsplan (update)
• Verkeersveiligheidsplan
• Inspiratieavond (voorbereiding);

Begroting: Akkerwinde 74 leerlingen per 1 oktober 2020
Gedane investeringen: kleutermateriaal, smartboard voor groep ¾,
extra chromebooks, rekenspellen
2021: smartboard begroot voor de zekerheid, nieuwe taalmethode
2022: ICT materialen, rekenmethode
Dr Jan de Quay 94 leerlingen per 1 oktober 2020
Vanaf 30 kleuters kan er een tweede kleuterjuf worden ingezet.
Gedane investeringen kleutermateriaal, smartboard groep 56,
accespoints voor de WIFI en extra chromebooks
2021: smartboard groep ¾, kleutermateriaal, taalmethode
2022: ict materialen, rekenmethode
Aanpak RIE: De behandeling van ons plan voor de Risico Inventarisatie
en Evaluatie zit in de pijplijn. Inmiddels zijn er platen aangebracht in
de gymzaal van A, hierdoor is de akoestiek aanzienlijk verbeterd.
Veiligheidsplan is herschreven door Stijntje.
Er komt een nieuw format voor het veiligheidsplan voor heel Optimus.
Dat ligt nu ter goedkeuring bij de GMR. Deze volgt binnenkort. Thans
geen instemming of advies nodig door MR.
BVL: Er is een fietsverlichtingscontrole georganiseerd op 20 november.
I.v.m. corona waren er geen vrijwilligers die de fietsen controleerden,
maar leerlingen van groep 78 met leerkrachten namen deze taak
zorgvuldig op zich.
Lonneke sluit aan
Verkeersveiligheid rondom scholen:
Aangezien ouders nu minder op het schoolplein mogen wachten,
maar bij Akkerwinde op de stoep of soms half op straat staan,
ontstaan er onveilige situaties als ook grote vrachtwagens van de weg
gebruik maken. We verwachten voorbeeldgedrag van ouders aan
kinderen. En we gaan leerkrachten vragen de auto aan de kant van de
gymzaal te parkeren. De leerkrachten bespreken de situatie ook met
de kinderen.

Inspiratieavond voorbereiding: ligt bij Linda. We kijken tegen die tijd
of de avond door kan gaan.

Evt. zonder directie
• Zie activiteitenplan, verdeling taken,
vaststellen activiteitenplan.
• Behoefte opleiding MR?
• Opstellen activiteitenplan 2020-2021

Er een verzoek gekomen om in te stemmen met een verhoging van de
ouderbijdrage Akkerwinde. Een definitief voorstel wordt afgewacht,
hiervoor is instemming nodig van OMR Vianen.
Bij Akkerwinde heeft een vrijwillige ouderbijdrage van 10 euro en Dr.
Jan de Quay: 20 euro per kind. De beide scholen hebben ook
verschillende ouderbijdragen voor wat betreft het
schoolverlaterskamp. We zijn nog niet samen, dus verschil mag er zijn.
Hoe zit het met het stemmen van MR ouders voor kandidaat ouders
van de ondernemingsplanraad van Stromenland, Stijntje licht e.e.a
toe.
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Aktielijst

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

We spreken over de scholing voor nieuwe MR leden. Marina geeft aan
dat er jaarlijks ook een WMS congres: Wet Medezeggenschapsraad
Scholen wordt georganiseerd. Elien vraagt bij Optimus na of er aanbod
is voor een MR cursus voor Janneke, Gerben en Elien.
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Communicatie

In Soso altijd een berichtje plaatsen, niet alleen een
agendamelding

Harm verzorgt communicatie via SS school berichtje waarin
opgenomen: Lonneke verlaat na jaren trouwe dienst de MR en
Marina, Gerben en Elien stellen zich voor. Zoals bekend zijn
vergaderingen openbaar, wel graag vooraf aanmelden bij de
voorzitter.

Vaststellen notulen vorige vergadering
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rondvraag en sluiting

We bespreken de MR lief en leedattenties, lijst volgt ter instemming
volgende keer. Geld hieruit zou eventueel ook gebruikt kunnen
worden voor promotie activiteiten van onze scholen

Vergaderingen 20/21:
• Maandag 25
januari
• Maandag 22 maart
• Woensdag 26 mei
• Maandag 28 juni

Alle MR leden wordt verzocht kritisch te kijken naar het
activiteitenplan (deze staat in de map van 24 november)
Lonneke heeft met veel plezier vanaf september 2013 deelgenomen in
de MR en geeft met een gerust hart het stokje over. Harm bedankt
haar voor haar inzet van al die jaren en sluit de vergadering om 20.52.
In kleiner verband nemen we een besluit over de bestemming van het
positieve rekeningsaldo op de MR-rekening van Vianen, zodat deze
kan worden opgeheven. Het geld wordt besteed aan buitenspeelgoed
voor de kinderen.

aktielijst
notulen van
doorlopend
8-9-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020

actie
Communicatie nieuwsflits/ MR account Social Schools
Inspiratieavond 16 maart Yvonne Dieks 16 maart
Notulen na vaststelling voor op de website mailen naar
Cora, zij plaatst ze dan op de website
Attentie regelen voor Deidre
lijstje lief en leed attenties MR , inbrengen volgende
vergadering
Informatie opvragen over beginners MR cursus
Verkeersveiligheid rondom De Akkerwinde ter sprake
brengen/ inclusief parkeren
In klassen inventariseren aan welk buitenspeelgoed
behoefte is
Kritische kijken naar activiteiten plan

door

gedaan

Linda
Janneke

gedaan

Ouders Q
Elien
Leerkrachten
A
Leerkrachten
A
MR leden

