Notulen MR vergadering

woensdag 16-09-2020

Aanwezig: Bart Haasbeek (voorzitter, oudergeleding), Kitty Uitvlugt (personeelsgeleding), Marianela
Krips (personeelsgeleding), Kim Aarbaj (secretaris, oudergeleding) en Dwight Wielingen (directie)
Opening van de
vergadering door de
voorzitter
Notulen van de vorige
vergadering
Actielijst
Ingekomen stukken en
huishoudelijke
mededelingen

De vergadering wordt geopend door Bart en verwelkomt de
nieuwe MR-leden in de MR. Kitty en Marianela nemen
namens het team deel aan de MR.
Geen bijzonderheden
De actielijst wordt doorgenomen. Bij elke agenda en notulen
zal de actielijst worden meegestuurd.
Er is 1 mail binnengekomen van een ouder met betrekking
tot de verkeersveiligheid rondom de school. Deze mail is
verplaatst naar een later moment in de vergadering. Het
onderwerp verkeersveiligheid staat al op de agenda.
Huishoudelijke mededelingen: We streven er naar de agenda
twee weken voor een vergadering te versturen. De andere
MR-leden kunnen zelf nog onderwerpen aandragen. Een
week voor de vergadering wordt de agenda vastgesteld.
De notulen worden een week na de vergadering verstuurd.
De MR-leden hebben dan een week de tijd om hier op te
reageren voordat de notulen naar Cisca (administratie) wordt
gestuurd en mee gestuurd kan worden met de Krook
(nieuwsbrief).

Jaarverslag MR
2019/2020 en de
jaarkalender 2020/2021

Stand van zaken

De taakverdeling van de MR is ook besproken.
Na een aantal kleine aanpassingen is het jaarverslag
goedgekeurd. Deze zal naar Cisca (administratie) worden
gestuurd zodat zij deze kan meesturen met de Krook
(nieuwsbrief).
De jaarkalender moet de komende periode worden
aangevuld. Er is een aantal aanvullingen op de jaarkalender.
Kim zal de jaarkalender aanvullen en nogmaals versturen.
Kim heeft vanuit de cursus MR start een document met
suggesties voor de jaarkalender. Kim zal dit document naar
de andere MR-leden sturen, zodat de jaarkalender eventueel
aangevuld kan worden met andere onderwerpen.
Kort voor de zomervakantie heeft de inspectie contact
opgenomen met directie met de vraag hoe de stand van
zaken is op het Meesterwerk. Directie heeft een document
opgesteld. Hierin staat hoe het ervoor staat en wat er gedaan
is en gedaan gaat worden vanaf januari 2019 tot de
zomervakantie van 2021. Naar aanleiding van dit document
heeft de onderwijsinspectie besloten dat ze in gesprek gaan
met de directie. Dit gesprek gaat directie vol vertrouwen
tegemoet.
De MR wordt op de hoogte gehouden van hoe het gesprek is
gegaan.
Geen terugval in de kwaliteit van het onderwijs blijft een punt
van aandacht, aldus de oudergeleding. De voldoende

beoordeling van de inspectie moet minimaal behouden
blijven en het streven is naar meer.
Na de zomervakantie is iedereen goed gestart. In nul- week is
er een startvergadering geweest.
Op dit moment is er geen intern begeleider. De nieuwe
intern begeleider zal na de herfstvakantie beginnen. Dwight
heeft deze taken op zich genomen. Sinds deze week is er een
intern begeleider die één dag in de week het team komt
ondersteunen.
De kwaliteit van het onderwijs staat nog steeds op nummer
één. Op het Meesterwerk wordt er gebruik gemaakt van
Video Interactieve Begeleiding. Dit duurt tot het einde van
het schooljaar.
Leerkrachten worden in de les gefilmd. De nadruk ligt vooral
op wat er goed gaat in de les en waar andere leerkrachten
van kunnen leren. Het filmpje wordt ook nabesproken.
Op de studiedag van 19 oktober gaat het team hier verder
mee, de leerkrachten mogen van hun filmpje 1 minuut kiezen
die ze graag aan hun collega’s willen laten zien.
Wat vooral opvalt in de groepen is de rust die er heerst.
Er is gekozen voor de video interactieve begeleiding om het
didactisch en professioneel handelen van de leerkrachten te
versterken.
Alle klassen zijn bemand, een hele prestatie in deze tijd. Ook
is er extra aandacht voor muziek. Twee keer per week
worden er muzieklessen gegeven, een keer van de
muziekdocent en een keer van de eigen leerkracht.
Tevens wil directie muzieklessen aanbieden voor kinderen
waarvan de ouders het niet kunnen betalen na schooltijd, dit
in samenwerking met Josephine (Schoor).
Leerlingenaantal: zorgen
om de groei van de
school.

Op dit moment hebben we 164 leerlingen op school. Vorig
jaar rond deze tijd hadden we 155 leerlingen.
De oudergeleding maakt zich zorgen over de geringe
instroom bij de onderbouw. Het tij lijkt zich te keren. Er zijn
regelmatig intakegesprekken en daar vloeien ook
aanmeldingen uit voort.
De open dagen die vorig schooljaar gepland stonden, konden
helaas niet doorgaan in verband met corona.
Er is nu besloten om te gaan flyeren in de wijk en o.a. in
Nobelhorst en Oosterwold.
Er komen regelmatig ouders langs voor een intakegesprek.
GO kinderopvang hanteert voor de peuterspeelzaal andere
tijden dan de schooltijden. Het is de mening van de MR dat
GO kinderopvang de peuterspeelzaal tijden meer moet
afstemmen op de schooltijden. Zo wordt het aantrekkelijker
voor peuterspeelzaalouders om hun kind in te schrijven op

het Meesterwerk.
Ook zou het aan te raden zijn om meer kenbaarheid te geven
aan de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de
kleuters bij de ouders van de peuterspeelzaal.
Het starten van een Facebook-pagina is een optie die
onderzocht moet worden vooral met betrekking tot de
privacy van de kinderen.

Cito-toetsen en update
corona

Dwight heeft een analyse laten zien van de cito-toetsen die
zijn afgenomen in juni. De achterstand, door de tijd dat de
leerlingen thuis zaten ivm corona, valt gelukkig mee.
Begrijpend lezen en woordenschat zijn wel een
aandachtspunt.
In deze lastige periode is het een kwestie van tijd voordat er
een leerkracht thuis komt te zitten doordat hij/zij niet mag
werken vanwege corona achtige klachten. Hoe wordt dit op
school opgelost?
Er wordt eerst intern gekeken hoe dit opgelost kan worden.
Gelukkig zijn daar mogelijkheden. In uiterste nood wordt er
een klas naar huis gestuurd.
Ook wordt er gekeken naar de verschillende opties met
betrekking tot afstandsonderwijs. Het doel blijft altijd dat er
op school les gegeven zal worden, maar in deze onzekere
tijden is het verstandig te kijken naar andere opties voor het
geval dat het toch nodig blijkt te zijn.

Verkeersveiligheid

Dit onderwerp staat al een aantal jaren op de agenda van de
MR. In de Krook (nieuwsbrief) hebben de afgelopen twee
jaar meerdere malen oproepen gestaan voor de ouders om
rekening te houden met de verkeersveiligheid rondom de
school en hoe zij bij kunnen dragen aan een betere
verkeerssituatie. Tot op heden is er weinig effect te zien van
de oproepen in de Krook (nieuwsbrief).
Ook heeft Dwight meerdere malen contact gezocht met de
wijkagent, helaas heeft dit contact niet geresulteerd in een
afspraak met de wijkagent. Dwight gaat nogmaals contact
zoeken met de wijkagent met het dringende verzoek langs te
komen op het Meesterwerk.
Tevens gaat Kim contact zoeken met de gemeente om uit te
zoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot een
zebra-pad/ een kiss and ride strook etc.

Inventarisatie
scholingsbehoefte
Rondvraag
Volgende vergadering

Zowel Bart als Kim hebben een cursus gedaan. Op dit
moment is er geen scholingsbehoefte. Later in het jaar komt
dit onderwerp weer op de agenda.
Geen vragen
Woensdag 11 november 13:00 via Zoom. Dwight zal hiervoor
een uitnodiging sturen.

