Notulen MR 30-3-2021
19.00u – 20.30 u MR-vergadering digitaal
aanwezig: Veronique, Theo, Pauline, Gilbert, Daniëlle, Leon
afwezig met afmelding: Evelien

19.00 uur

-

Opening
Vergadering wordt geopend door Leon. Er is een kort voorstelrondje waarin leden MR van de
Leerlingst en leden van de Oudercommissie van Hoera.
Er wordt een toelichting gegeven hoe de samenstelling van de MR tot stand komt en wat de
taken van de MR zijn.

19.15 uur

-

Presentatie IKC Leon en Kim
Leon en Kim hebben een presentatie gegeven over het beleidsplan van het (I)KC in wording.

-

Acties en goedkeuring vorige notulen
Notulen zijn goedgekeurd en worden gepubliceerd.

-

Corona update / evaluatie na eerste besmetting / plan van aanpak
Het is op dit moment vrij rustig. Er zijn wat kleine zaken die gespeeld hebben, maar dit is vrij
snel opgelost.

19.45 uur
Met Leon

Evaluatie na eerste besmetting
De evaluatie is verstuurd naar de MR.
Vraag: Zijn er reacties geweest van ouders? Er zijn een aantal ouders die een reactie hebben
gestuurd. Hier is op gereageerd.
Vanuit de GGD is er niet eenduidig gecommuniceerd over het aantal dagen dat een leerling
thuis moet blijven. Hierover is contact geweest met GGD en betreffende ouders.
Plan van aanpak
Plan van aanpak is verstuurd naar de MR.
Vraag: Wat als Leon afwezig is? Dan pakt iemand van MT dit over.

Vraag: Hoe komen leerkrachten te weten welke collega positief getest is? Dit wordt
gecommuniceerd via de interne app.
Vraag: Wat bespreek je met de GGD? Je neemt contact op met de GGD. Je legt de situatie uit
van de besmette collega/leerling. Zij geven dan advies.
Vraag: Waarom MR informeren? MR is betrokken met onderwijsproces en worden daarom
meegenomen hierin.
-

Evaluatie jaarplan, Bijlage jaarplan 20-21
Deze evaluatie is met het team gedaan om een indruk te geven waar we staan. We zijn goed op
koers, maar corona heeft ons wel belemmerd in het zetten van stappen.
Vraag: wordt Jeelo geëvalueerd? Ja, en we zien nu dat Jeelo niet ingezet kan worden, zoals we
dit willen doen.
Vraag: En hoe zit dit met thuisonderwijs en Jeelo, dit waren mag-opdrachten? Door corona is dit
naar de achtergrond verdwenen. Nu wordt er weer structureel gewerkt aan Jeelo, alleen niet op
de manier waarop we graag zouden willen werken.
Vraag: Er is een andere draai gegeven aan de uitvoering van PBS, wat is er anders? Er is veel
concreter afgesproken welk gedrag acceptabel is en welk gedrag onacceptabel is, er worden
oeps-formulieren ingezet, er is intensiever contact met ouders hierover, het aanbod van de
regels is meer vanuit de kinderen.
Vraag: wat zijn concrete acties? Dit moet vanuit analyses nog in het plan verwerkt worden.
Vraag: heeft het 5-gelijke dagen model invloed op het aantal oeps-formulieren? Ja, dit heeft een
positieve invloed. Er zijn minder oeps-formulieren uitgedeeld.

-

TSO; stand van zaken en bepalen vervolgacties/ taakverdeling hierin / communicatie
ouders/ panelavond
Ouders geïnformeerd over het onderzoek TSO. De reacties die hierop zijn gekomen zijn
beantwoord.
De leden van de MR hebben onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen voor de
problematiek van de TSO. Deze informatie is verzameld in een document.
De oplossingen zijn gering voor de problematiek die op onze school speelt.
Er wordt kort een toelichting gegeven van de stand van zaken rondom het onderzoek.

Er zijn een aantal aanvullende vragen gesteld over de opvangmogelijkheden en kosten. Deze
worden nog verder uitgezocht.
Vraag: Kan Hoera ook aanbieden dat ouders van 14.00 - 17.00 een pakket afnemen voor BSO
en daarna per kwartier, zoals Natureluur doet.
De panelavond staat nog niet gepland. We moeten eerst helder hebben welke richting we
uitgaan en van daaruit kunnen we de panelavond gaan vormgeven.
We zullen een nieuwsbrief uitdoen met een terugblik, samenvatting van het onderzoek en daarin
een voorlopige conclusie.
-

Stand van zaken Haelen / Buggenum
Leon geeft aan dat de taken voor Haelen en Buggenum goed te combineren zijn. Er zijn goede
afspraken gemaakt met de teamleider over de verdeling van de taken.
Het lukt niet om dit binnen de gestelde 8 uur te doen, maar dit gaat niet ten koste van de uren
voor de Leerlingst.

-

Vakantierooster; wat te doen met een specifieke dag
Wordt voor het volgende overleg geagendeerd.

-

OVB; allocatiemodel / formatie - toelichting stand van zaken
Wordt voor het volgende overleg geagendeerd.

-

Uitslagen enquête thuisonderwijs
Wordt voor het volgende overleg geagendeerd.

-

Rondvraag
Kan er concreet aangegeven worden welke documenten noodzakelijk zijn voor een overleg? Nu
was het erg veel leeswerk. → volgende keer wordt er duidelijk aangegeven welke documenten
voor het overleg noodzakelijk zijn en welke voor een ander moment zijn.

Er wordt een extra overlegmoment gepland om de zaken die doorgeschoven worden te
bespreken.
Vergaderdata dit schooljaar:
-

Dinsdag 15-9-2020 met oudercommissie Hoera

-

Woensdag 28-10-2020
Woensdag 18-11-2020 digitaal
Donderdag 10-12-2020 Met oudercommissie Hoera
Donderdag 04-02-2021
Dinsdag 30-03-2021
Woensdag 26-05-2021 Met oudercommissie Hoera
Woensdag 30-06-2021
(Maandag 12-07-2021)

Actiepunten 04-03-2021
organisatie professionele TSO mailen
Gesprek met school professionele TSO
Contact met school in Thorn over
betaalde TSO
Natureluur bevragen op kosten BSO
Panelavond organiseren
Actiepunten 30-03-2021
Uitslagen enquête thuisonderwijs
agenderen volgend overleg
Jaarplan SPOLT agenderen volgend
overleg
Allocatiemodel / formatie agenderen
volgend overleg
Nieuwsbrief maken voor ouders

Wie
Theo
Evelien - Theo
Veronique
Daniëlle
Veronique - Leon
Wie
PMR
PMR
PMR
Leon, Veronique

Navraag doen bij Hoera over
mogelijkheden afname BSO
Datumprikker extra overleg

Leon
Leon

