
Vergadering MR
Datum maandag 22 maart 2021
Tijd 19.30 – 21.15
Locatie                        Google Meet - via Judith: https://meet.google.com/eup-wbcv-jpm
Notulist                        Dennis
Agenda

1. Opening

Dennis start afwezig, Manna neemt notulen over.

2. Notulen en actielijst 3 februari 2021

De notulen zijn akkoord, actielijst doorgenomen.

3. Mededelingen directie (Judith)

Voor de oprichting van de stichting oudergelden is er een gesprek geweest met Petra van financiën. De

notariële kosten voor het oprichten van de stichting komen voor 50 % voor rekening van de ouders van de

Heijenoordschool. In het verleden hebben ouders van overige scholen binnen de stichting dit bedrag volledig

moeten betalen. Een groot voordeel van de stichting is de inzichtelijkheid van de geldstromen. De kosten zijn

eenmalig en goedgekeurd door de MR.

De stichting wordt gekoppeld aan de MR (oudergeleding). Dit wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Een onafhankelijke kascommissie kan toezicht houden op de correcte uitvoering en afhandeling van de

oudergelden. Doel is om vóór mei de stichting notarieel te passeren.

Op de agenda van 25 mei moet de praktische functionering en uitvoering van de stichting komen. De stichting

krijgt op vaste momenten in het jaar aandacht op de MR-agenda.

a. Statusupdate covid-19 en impact op onderwijs

* Impact afwezigheid stamgroepleiders is gelukkig gering. Er wordt goed getest bij klachten, gelukkig is de

doorlooptijd beperkt. Indien noodzakelijk wordt het zekere voor onzekere genomen en blijft een

stamgroepleider een dag extra thuis.

* Impact afwezigheid kinderen: veel kinderen worden getest en zijn afwezig bij verkoudheidsklachten.

ouders nemen de richtlijnen serieus. Alleen kinderen in verplichte quarantaine bellen in voor instructie. Via

de nieuwsbrief zijn nieuwe afspraken hierover gecommuniceerd aan ouders.
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* Toetsen: vanuit de toetsen is er goed zicht op het niveau van kinderen individueel als ook binnen groepen

en bouwen. Er zijn enkele aandachtspunten die in het vizier zijn en concreet worden opgepakt binnen de

groepen en bouwen. Ouders ontvangen de individuele toetsuitslagen via de stamgroepleider.

* Vanuit de overheid is gecommuniceerd dat er gelden beschikbaar zijn voor scholen; vanuit corona. Deze

gelden gaan niet rechtstreeks naar scholen, maar via de besturen naar scholen (anders dan bij de eerste

regeling). Voor eind mei dienen scholen daarvoor de plannen in te dienen bij het bestuur.

b. Samenwerking met ASV

Zoals in de nieuwsbrief gecommuniceerd fuseert de ASV met Montessorischool de Binnenstad. Judith

heeft diverse afspraken met het bestuur staan over de impact die deze ontwikkeling heeft op de

Heijenoordschool. Terugkerend punt voor de komende agenda.

c. HB (hoogbegaafdheid)

Er komt mogelijk een pilot in HB onderwijs in de 'wijk' in samenwerking met andere scholen. Het is nog

onduidelijk welke richting dit gaat krijgen. Op de agenda van 25 mei komt dit punt ter bespreking.

d. Update verkeersveiligheid en parkeren

Er is contact geweest met Els van het Team leefomgeving. In de wijkkrant van april komt er aandacht

voor de verkeersveiligheid in de wijk. Het doel is een werkgroep verkeer op te richten  waarin

vertegenwoordigers van alle belanghebbenden een plek kunnen krijgen.

e. Ouderparticipatie

-Ouderparticipatie 3 leden OAC. Nieuwe ouders aantrekken aangezien een deel zal stoppen.

Wat kan wel rondom het zomerfeest? Dit wordt besproken in het Jenaparlement.

Kan de MR en/of de OAC nog iets betekenen voor de de ouderbetrokkenheid?

4.    Statuten MR

De statuten zijn net bijgewerkt, en zijn akkoord bevonden.

4. Update ouderavond - Mediawijsheid

Hierna annuleren of toch digitaal geven. De ouderavond kan niet meer verder worden uitgesteld. Voorstel om

het op dinsdag 12 oktober te organiseren. Bij voorkeur live en anders digitaal. Mogelijk is er toch behoefte

vanuit ouders om over dit onderwerp te praten.



5. Evt. vervolg op ouderparticipatie

geen vervolg nodig

6. MR lidmaatschap 2021-2022

Vanuit de brief voor kandidaatstelling heeft 1 iemand zich aangemeld. Het lidmaatschap van Lucienne wordt

hierbij met 4 jaar verlengd.

7. Update ontwikkelteams: Sociaal - emotioneel

-sociale veiligheidsplan, is in ontwikkeling.

-regels eenduidig binnen de school, in de gouden en zilveren weken wordt er aandacht besteed aan de

eenduidige regels binnen de school. Deze hebben we met elkaar gemaakt zodat we ons gezamenlijk

verantwoordelijk voelen voor deze regels en elkaar aan kunnen spreken op deze regels.

8. Relatie GMR

-MR-dag 26 mei. Judith vragen hoe deze dagen opgevangen kunnen worden? LIO/inval

9. Rondvraag

-Volgende keer werkdruk verlagende middelen op de agenda. De teamgeleding pakt dit punt op.

-Stuurt de MR nog een kaartje naar Annemiek? Manna stuurt een kaart en bos bloemen.

-Dinsdag 25 mei is de volgende vergadering. Is er iemand die de vergadering kan leiden? Het voorwerk kan

Marieke wel doen. Wouter geeft aan de vergadering te willen leiden.

10. Wat communiceren we?

Covid-19 en de impact daarvan  op onze school valt mee. Ouders en kinderen blijven thuis bij klachten en

laten zich zonodig testen.

In februari zijn de citotoetsen afgenomen in de groepen 3 tot en met 8. Er zijn een aantal aandachtspunten die

concreet worden opgepakt.

Voor de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld, voor eventuele corona-achterstanden, wordt in mei een

aanvraag ingediend.

De samenstelling van de MR blijft voor komend schooljaar onveranderd. Lucienne is herkozen voor de

komende 4 jaar, als lid van de personeelsgeleding.

11. Sluiting






