Notulen 27-05-2020
Mededelingen
Team:
-Coronatijd 1 collega die niet op het werk is vanwege leeftijd en fysieke
omstandigheden
-verder iedereen aan het werk, knap hoe mensen het opgepakt hebben
-fijn dat MR steeds goed heeft kunnen communiceren deze tijd, kort lijntje
geweest tussen directie en voorzitter
-tevens druk met formatie, door alle hectiek gaat dat minder snel. Streven om
daar snel uit te komen en te communiceren
-gekozen voor behoud 16 groepen, werkdrukmiddelen daarop inzetten, lagere
groepen op deze manier niet te groot maken.
GMR:
-laatste vergadering via Zoom -> 13 mei
-start halve groepen naar school, 1,5 meter borgen is lastig. Blije kinderen,
ouders en leerkrachten. Ook voor nieuwe kleuters positief. Sommige ouders
vinden het lastig ene dag thuis en andere dag school. Voor ons wennen
continurooster.
-waarborgen een ieders veiligheid. Op het laatste moment is er toch boor
gekozen een professioneel bedrijf belijning enz. uit te laten zetten. Fikse
investering geweest. Gevoel medewerkers beschermen is daarbij overheersend
geweest.
-alles kost op het moment extra schoonmaak, andere middelen, collega’s die er
niet zijn
-Skopos Let’s Drive, 20 gezinnen op dat moment die daar aan deel namen,
positieve geluiden. Wanneer ouders daar niet toe in staat zijn wordt het bedrag
geheel vergoed.
-er wordt gedacht aan het opzetten van een weekend of zomerschool, 3 of 4
dagen in de zomervakantie. Wat het doel wordt cognitie opkrikken of inzetten op
talenten is ook nog niet helemaal duidelijk.

OR:
-rustig, geen activiteiten. Gezorgd voor spandoeken + traktatie leerkrachten bij
aanvang school. Werd enorm gewaardeerd.
-vraag leeft over continurooster komende tijd. Dit is nog niet bekend. Hierover
volgt nog overleg. Tot de zomervakantie is het plan nu. Lastig met bezetting,
sommige leerkrachten maken nu teveel uur. Voor even is dat geen probleem, op
de langere termijn niet te handhaven. BSO start pas om half 4. Er wordt
overwogen onderbouw niet allemaal hele dagen. We wachten het advies van de
PO-raad af en hopen volgende week di/wo ouders te informeren.
-er was wat onduidelijkheid over de verdeling van groep A en B volgende week.
Graag nog een bericht plaatsen op Padlet hierover.
Evaluatie eigen functioneren MR, GMR instrument aanwezig?
Wordt nagevraagd bij GMR
Formatieplan 2020-2021
Door PMR gekozen voor behoud 16 groepen, werkdrukmiddelen daarop inzetten,
lagere groepen op deze manier niet te groot maken.
Werving nieuwe leden
Mail uitgezet, tot op heden nog geen reactie. Reageren mag tot 10 juni
aanstaande.
Evaluatie TSO
-16 juni aanstaande is er een overleg
-tijdig schakelen wanneer weer tot half 4 en inzet TSO nodig. Meer
medewerkers in de risicogroepen.
-terug kijkend de twee coördinatoren vullen elkaar goed aan, medewerkers
begeleiden elkaar. Echt een slag in gemaakt.
Ouderarena
-door Corona geen aandacht meer aangegeven, doorzetten naar nieuw schooljaar
-er zijn wel Webinars uitgezet door GGD, benieuwd naar of veel aandacht voor is
-de derde komt er nu aan
-je kunt deze ook terugkijken, idee om een link op de site te zetten en te
verwijzen naar deze Webinars. M. stuurt link.
Polsen schooltijden volgend schooljaar -> begin schooljaar 2020-2021 nieuwe
enquete
-draaien nu continurooster, verschillende geluiden over gehoord van ouders
-nu proeven aan continurooster

-ouders willen weten waar we naar toe gaan. Als richtlijnen blijven tot hoe lang
gaat het dan door.
-1e vergadering volgend schooljaar item agenderen.
MR-talent deelraad? -> formeel verzoek dient ingediend te worden door MR
van Heijcant
-door Corona anders gelopen. Nu ook niet overhaasten. MR talent denkt erover
na. Tot nu gaat hun voorkeur uit naar een deel-raad. Heeft wel consequenties
formatie, begroting. Willen we wel op 1 dag vergaderen?
-Mandaat deelraad, dan nog zo klein aanwezig. Wanneer gekozen wordt voor
deel-raad stem in de GMR kwijt. Goed realiseren wat gevolg is.
Verantwoordelijkheid + initiatief ligt bij Talent.
Situatie rondom Corona
-tot zomervakantie geen gebruik sporthal, wanneer wel moesten we ook
schoonmaak hiervan regelen. Nu meer bewegend leren en sport op mixxveldjes.
-Zoom is goed bevallen. Leerkrachten hadden het gevoel dat weinig kinderen
‘kwijt’ waren.
Bouw rondom school
-S. heeft gesproken met de aannemer, met name betreffende de veiligheid.
Volgende nieuwsflits gaat hierover een stukje richting ouders.
Ze hebben de routes zo aangelegd dat ze min mogelijk gebruik maken van de
straat richting school en zijn extra waakzaam, het hek blijft zo veel mogelijk
dicht. Tevens staan ze open voor een ‘excursie’ naar de bouw.

