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Notulen vorige vergadering;
Agenda;
Ontvangst brief Engels door ouders;
Ervaringen eerste dagen opnieuw opstarten school met volledige week;
Jaarplan;
Paraatheid digitaal onderwijs (in kader van mogelijke 2e golf);
Formatie;
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Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering van 25 mei 2020 zijn goedgekeurd.

2.

Agenda
Twee punten rondom het volledig opstarten zijn toegevoegd aan de agenda:
4a. halen & brengen;
4b. communicatie vanuit school.

3.

Ontvangst brief Engels door ouders
Er zijn geen reacties ontvangen door de directie op de brief Engels. Wietske heeft persoonlijk enkele
reacties van ouders ontvangen. Desbetreffende ouders vonden het niet leuk, omdat ze zich vooral
zorgen maakten over de verdere ontwikkeling van KWT vakken.
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KWT is echter goed geborgd. De afronding van de KWT brieven waren enigszins vertraagd door Corona,
maar Cathrien heeft recent alle resterende ouders gebeld en inmiddels zijn alle brieven binnen. Vrijwel
iedereen doet mee met een prettig bedrag, een paar ouders met een klein bedrag en 1 ouder doet niet
mee.
KWT lessen zijn inmiddels weer hervat. De docenten krijgen halve salaris door uitvallen van Corona. Dit
bedrag wordt aangevuld als het budget toelaat gezien de docenten ZZP-ers zijn die niet allemaal een
ondersteuning krijgen van de overheid.
Het valt Melissa op dat ouders op communicatie rondom school alleen reageren als het urgent is. Ze
vroeg zich af of ouders überhaupt op mails van school reageren. Ellen legde uit dat een aantal ouders
altijd positief reageren met complimenten. Tijdens de Corona periode hebben 3 ouders hun
ontevredenheid geuit over hoe onderwijs georganiseerd was. Over het algemeen merken de leraren dat
er soms achteraangerend moet worden als er iets door de ouders ingeleverd moet worden, bijvoorbeeld
foto’s voor het jaarboek. Als ouders een klacht hebben, belt Ellen bijna altijd om heen en weer mailen te
voorkomen. Dat werkt goed.

4.

Ervaringen eerste dagen opnieuw opstarten school met volledige week
De leraren en leerlingen vinden de eerste volledige schoolweek met volle klassen vermoeiend. Het is
nog even wennen en inkomen. Iedereen heeft geschiedenis meegemaakt. Er zijn veel veranderingen
geweest: thuisonderwijs, school met halve klassen en nu weer de hele groep. Regels van thuis en school
botsen en dat wordt nu opgemerkt.
Bij de kleuters merk je dat het weer erg druk is. Er wordt gezellig veel gepraat met elkaar; de regels en
routines lijken verwaterd. Bij oudere kinderen merk je vooral dat ze in de tussentijd veranderd zijn. Aan
de andere kant merk je weer de oude groepsdynamieken weer naar voren komen.
4a)

Halen & brengen:

Halen & brengen worden door ouders momenteel als zeer chaotisch ervaren. De ochtenden gaan wel
redelijk met de nieuwe uitgestippelde looproutes, maar halen, vooral op een dag zoals woensdag
wanneer weinig kinderen naar de BSO gaan, is erg druk op het schoolplein met ouders die stilstaan en
met elkaar praten.
Het verkeer is nu helemaal ingewikkeld met de werkzaamheden op straat. Er zijn twee grote problemen:
1) de auto’s de steeds dubbel parkeren
2) ophoping van ouders die kinderen opvangen.
De verkeerssituatie is echt gevaarlijk en de gemeente gaat er mee helpen, gezien het een hardnekkig
probleem is en steeds dezelfde ouders aangesproken moeten worden. De MR heeft genoeg signalen
ontvangen en ouders willen ook meewerken aan verkeersacties waarbij ouders met gele hesjes worden
ingezet om aanwijzingen te geven.
Ervaring leert dat aanwijzingen geven en gele hesjes helpen. Kleuterjuffen gaan voortaan ook gele
hesjes dragen om de aandacht van ouders te trekken. Het is soms hectisch en ouders worden verzocht
om oogcontact met de juf te zoeken.
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Er is nu een wijkagent die aandacht voor de verkeerssituatie heeft. Er wordt binnenkort gecontroleerd
en waar nodig bekeurd.
Het idee van een ‘Schoolstraat’ waarbij de Elektroweg rondom de school wordt afgezet wordt volgend
jaar uitgeprobeerd. Het kan pas vanaf oktober door de geplande werkzaamheden rondom school
volgende week en in september.
Om ophoping van leerlingen en ouders te voorkomen is het idee voorgedragen om de bovenbouw
leerlingen zo snel mogelijk van het plein af te laten lopen. Er kan voor groepen 5-6-7-8 een ophaalzone
aan de overkant gecreëerd worden.
4b)

Communicatie vanuit school:

Er zijn een paar fouten gemaakt rondom de communicatie van gymlessen en gymbussen. Er was
onduidelijkheid over het rooster en er kwam een bus voor de halve groep i.p.v. de hele groep.

5.

Jaarplan
Het Jaarplan is doorgenomen door MT plus, maar het is nog niet volledig verwerkt. Het wordt nog
doorgestuurd aan de MR voor ondertekening.
Grootste verandering is dat een expertgroep WO de expertgroep ICT gaat vervangen. Het bleef lastig om
een expertgroep ICT vormen omdat er weinig expertise in huis is.
ICT is nog steeds hoog op de agenda maar wordt niet meer behandeld door een expertgroep. Volgend
jaar zijn Jelle & Rosanne verantwoordelijk voor ICT. Ze worden aangevuld door nieuwe collega’s.
De expertgroep WO is in het leven geroepen om ruimte te creëren voor een maandelijks gesprek tussen
leerkrachten over leermethodes.

6.

Paraatheid digitaal onderwijs (in kader van mogelijke 2e golf);
ICT heeft nu meer urgentie gekregen in het kader van digitaal onderwijs.
Office 365 wordt vanaf september 2020 gebruikt. Er worden nieuwe computers aangeschaft. De eerste
studiedag voor leraren in augustus 2020 is bedoeld voor Office 365 training. Alle leerlingen gaan een
Microsoftadres krijgen. Ze zullen online taakjes kunnen maken.
Zulu Connect is een handig platform met veel opties en links. Het is gebruikersvriendelijk. Er waren een
paar klachten over Flash Player waarschuwingen, maar dit wordt geholpen in de komende versies.
Wietske heeft gesuggereerd om de professionele versie van Zoom aan te schaffen mocht het weer nodig
zijn. De kosten zijn niet zo hoog en dit maakt het mogelijk om zonder tijdslimiet te vergaderen.
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7.

Formatie
Formatie schooljaar 2020-2021 is gepresenteerd aan de MR. Er zijn wisselingen en nieuwe collega’s. De
leerkracht met ziekteverlof wordt verwacht om volgend jaar te re-integreren omdat het nu in sommige
gevallen riskant is.
Formatie wordt binnenkort eerste met de leerlingen, daarna met de ouders gedeeld.
Semin heeft aangeboden om foto’s te maken van de nieuwe leerkracht.

8.

Wttk
Afsluiting schooljaar MR, maandag 29 juni 18.30 uur op school met hapje
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