
OBS De Weidevogel

Vergadering 2020-2021

16 februari 2021 19.30 - 21.30 uur

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad

Voorzitter Marthje Wijs

Notulist Sanne Mellema

Aanwezigen Ankie v Akkeren, Marthje Wijs, Dorcas Borgers, Sanne Mellema, Peter
Lakke (directie)

Afwezig Ankie Halsema

Agenda
1. goedkeuren notulen
2. werkwijze MR – plan van aanpak
3. lopende actiepunten notulen

● Wensen kleuterplein
● brief Bestuur
● Inventarisatie kerstspullen + schoonmaakactie
● Subsidie VLOA
● Kosten handvaardigheid begroting stichting
● Ouderavond
● Bibliotheek

4. Evaluatie opening school + genomen maatregelen + communicatie hierover met ouders en
MR

5. Schooltijdverlenging in verband met opgelopen achterstanden door Corona
6. Snappet
7. Portfolio
8. wvttk/rondvraag

1. Opening + Goedkeuren notulen

In overleg is besloten dat Marthje Wijs voorzitter wordt.

notulen 18 jan: goedgekeurd

notulen 4 feb ( tussentijds overleg aangevraagd door directie met MR): gemaakt

door Ankie v A, nog niet rond gestuurd.

Actiepunten

Ankie v A Ankie mailt notulen 4/2 door voor goedkeuring en zorgt dat beide notulen op de
site van de school komen te staan.
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2. Werkwijze MR  - plan van aanpak

De oudergeleding stelt voor om meer structuur aan te brengen in de overleggen,
door de volgende afspraken te hanteren :

● Twee weken van te voren worden de agendapunten opgesteld
● Een week van te voren worden de stukken aangeleverd

o De stukken bevatten uitleg en informatie en de visie van de
directie met daarbij een vraag met betrekking tot advies of
instemming

o Alle stukken worden liefst in 1 keer gezamenlijk opgestuurd
● Voortgang van lopende zaken wordt ook een week voor aanvang samen

met de stukken aangeleverd (dan wel tussentijds).
● Notulen worden een week na overleg verspreid en door iedereen van de

MR gelezen. De notulen worden waar nodig bijgesteld en vervolgens
goedgekeurd en ook direct op de website gezet.

● De oudergeleding maakt een planning voor het hele jaar met
besprekpunten die iig aan de orden moeten komen. Zoals bijvoorbeeld
formatie, begroting, begroting Stichting, vakantie vaststellingen.

Directie: vraagt zich af of notulen zonder officiële vergadering goedgekeurd
kunnen worden. Verder akkoord met de voorgestelde werkwijze
Vraag oudergeleding: bv dropbox maken met alle stukken, ook de oude stukken,

zodat de stukken altijd toegankelijk zijn voor leden MR om bij te lezen. Directie

meldt dat er al een gezamenlijke map documenten bestaat, maar dat de

oudergeleding daar geen toegang tot heeft.

Actiepunten

Peter

Dorcas

Peter en
Dorcas

Overlegt met Martijn (ICTer) dat oudergeleding MR toegang krijgt tot documenten
MR

Zoekt uit of notulen zonder officiële vergadering goedgekeurd kunnen worden
en/of wat de mogelijkheden zijn de notulen op de site te plaatsen voor de
volgende vergadering

Maken samen jaaragenda voor MR

3. Lopende actiepunten

Kleuterplein:

wensen zijn doorgegeven en bestellingen gedaan
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directie: Alles wat gebruikt wordt op het schoolplein zit in budget nieuwbouw,

dus kan mee naar nieuwbouw

Brief bestuur over onderhoud schoolplein en gebouw
We hebben een reactie gekregen op ons schrijven ten aanzien van het
achterstallige onderhoud van gebouw en schoolplein en de daarmee gepaard
gaande onveiligheid. We hebben begrepen dat onder leiding van de heer
Meijboom, door de directie een inventarisatie gemaakt gaat worden van onveilige
punten en deze gemaakt/hersteld verbeterd zullen worden.
Oudergeleding: mogelijk brief bestuur, opnieuw subsidie aanvragen nu

nieuwbouw langer op zich laat wachten dan verwacht?

Budget handvaardigheidlessen
Nu wordt een deel hiervan nog door de Stichting bijgedragen. Eerder is
aangegeven door de MR dat wanneer de lessen structureel, over meerdere jaren
gegeven gaan worden dit niet meer bekostigd kan worden vanuit de stichting
maar vanuit het schoolbudget moeten komen.
Bibliotheek
Er is akkoord gegeven voor de aanschaf voor boeken vanuit de stichtingsreserve a
5000 euro.
Ouderavond: plannen

Actiepunten

Dorcas

Peter

Peter

Peter

Peter

Maakt opzet brief aan bestuur over mogelijkheid opnieuw subsidie aanvragen,
voor toch extra budget onderhoud plein en gebouw

Zal de ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de vorderingen
rond de aanpak van het achterstallige onderhoud via de nieuwsbrief

Zoekt uit hoe de handvaardigheidslessen uit het schoolbudget betaald kan
worden. Als een deel nog nodig is vanuit de ouderbijdrage zal dat met een
onderbouwing voorgelegd moeten worden aan de Stichting en de MR.

Organiseert eind maart ouderavond

De MR vraagt school om op een leuke manier aandacht te schenken aan de
schenking voor de bibliotheek en aan ouders zichtbaar te maken dat deze
aanschaf is gedaan.

4. Evaluatie opening school, genomen maatregelen, communicatie
hierover met ouders en MR

Directie: tussentijds overleg met MR prettig. Ondersteuning ervaren bij beslissing

klassen bovenbouw niet in groepen te verdelen, positieve reactie leerkrachten,

ouders en leerlingen gehad.

Gesplitste aanvangstijden blijft wel lastig uitvoerbaar
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Werken vanuit bubbel is in praktijk moeilijk uitvoerbaar, gezien gebouw en

mogelijke routes.

Team docenten grotendeels ok, gevoel veilig genoeg om gerust naar school te

komen.

MR: laten we de maatregelen blijven evalueren op daadwerkelijk effect

MR: heeft begrepen dat de kleuterklassen erg groot worden, ruim meer dan 30

leerlingen per klas in de loop van het jaar. Uit de laatste nieuwsbrief blijkt dat de

directie gekozen heeft om 2 onderwijsassistenten aan te nemen, de 2

kleuterklassen in 3 klassen te verdelen en 1 van de klassen te laten leiden door de

2 nieuwe onderwijsassistenten. Dit omdat er anders niet in klassenbubbels

gewerkt zou kunnen worden ivm corona maatregelen. De MR vraagt zich ook af of

een kleuterklas zonder een bevoegd docent geleid mag worden. MR uit zijn

zorgen hierover en ook over de grote aantallen nieuwe kleuters die aangenomen

worden, wat mogelijk tot grote klassen kan leiden in de komende jaren, terwijl de

school de afgelopen jaren te maken heeft met een leraren tekort.Er is daarnaast

gekozen om de nieuwe kleuters bij elkaar te plaatsen. Hierdoor worden nieuwe

kleuters niet meer aan de hand genomen door de oudere kleuters. De

oudergeleding vindt dit een verlies.

Directie: de onderwijsassistenten worden betaald uit het budget voor het

aanpakken van leerachterstanden door de schoolsluiting vanwege de Covid-19

epidemie die reeds ontvangen zijn.

MR: vraag zich af of dit budget daar wel voor gebruikt mag worden

De MR vraagt zich ook af hoe programma’s voor het aanpakken van de

leerachterstanden gefinancierd gaan worden.

Actiepunten

Directie en
MR

Blijven evalueren maatregelen Covid-19

Directie maakt overzicht van gebruik budget voor het aanpakken van
leerachterstanden door de schoolsluiting vanwege de Covid-19 epidemie die
reeds ontvangen zijn.

5. Schooltijdverlenging

In de eerder toegestuurde onderlegger directie worden doubleren of een 9de

leerjaar besproken. Gesprek mr/directie over wat nu de vraag aan de MR is.

Vraag directie: Bij globaal bekijken resultaten Snappet, lijken resultaten leerlingen

minder dan vorig jaar. Er zijn zorgen dat meer kinderen gaan doubleren dan
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gewoonlijk. Ook zorgen over oordeel inspectie daarover, hoe dat te

verantwoorden als school.

MR: begrijpt dat er een budget vanuit de overheid komt / is om leerachterstanden

door Covid aan te pakken. Pas als er dit leerjaar goede aanpak en programma’s

voor het aanpakken van leerachterstanden zijn geweest, en er desondanks toch

nog leerachterstanden blijven bestaan, komt doubleren in zicht. Als er veel

gedaan is, is eventueel meer doubleren ook goed te verantwoorden.

MR: advies op korte termijn met leraren en ouders in overleg over mogelijke

achterstanden leerlingen, om leerlingen die extra hulp nodig hebben zo snel

mogelijk in kaart te brengen. Al beginnen met werven extra personeel en

samenstellen van mgl programma’s ( bv vakantieschool, zaterdagschool, extra

lesuren, extra ondersteuning tijdens regulier lesuren).

Ouders inlichten over acties die genomen worden tav mgl leerachterstanden door

corona

Directie: er heeft afgelopen zomer een zomerschool gedraaid

Er is/komt nu E16.000,- subsidie

Leraargeleding/directie: gaan komende week groepsbesprekingen in, weten dan

om welke kinderen het gaat, - weten hoe thuisonderwijs is gegaan, zien

achteruitgang in snappet.

Actiepunten

Team

Directie/team

Inventarisatie leerachterstanden maken feb

Start docenten/assistenten zoeken  en programma s maken feb/mrt

Ouders op de hoogte stellen waar de school mee bezig is

6. Snappet

Directie: Bovenschoolse groep gemaakt: inventarisering snappet problemen ( mn

wijze van feedback). Aankomend jaar kijken of snappet juiste keus is voor onze

school of dat een ander programma beter aansluit bij de wensen.

MR: schaalgrootte gebruiken voor overleg met Snappet?

Actiepunten

Peter Inventariseert snappet probleem in bovenschoolse groep en koppelt terug.
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7. Portfolio

Korte uitleg over achtergrond keuze portfolio
Portfolio zal in maart ingevoerd gaan worden

MR: wat is de vraag nu aan de MR?
Opmerking: MR is wel tussendoor ingelicht, maar is nooit duidelijk om advies of
instemming gevraagd. De huidige oudergeleding is relatief kort geleden
begonnen, en is niet goed op de hoogte van de plannen en voortgang van het
portfolio.

Welke vraag nog aan oudergeleding?: -Wat is nog belangrijk in communicatie naar
ouders over het portfolio?

Actiepunten

ouder-
geleding

Oudergeleding leest zich in, kijkt naar wat nog belangrijk is in de communicatie
naar ouders over het starten met het portfolio. Dit zal per mail gebeuren, omdat
de volgende vergadering pas na het starten met het portfolio zal zijn.

wvttk Volgende vergadering MR 12 april
Dorcas: Tussentijds overleg met MR voor het invoeren van de maatregelen, ook
oudergeleding goed bevallen: Directie kan altijd MR bij elkaar roepen bij urgente
zaken.


