Notulen MR
Woensdag 8 september 2021, 20.00 uur, via Teams
Afwezig m.k.: Joke

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Schoolzaken met Ronald
Inspectiebezoek
Is geweest, was enerverend. 8 lesbezoeken gedaan. Gesprek geweest met meerdere
leerkrachten. Vervolgens een check geweest met verschillende leerlingen. Op basis
daarvan een eerste beeld besproken met Ronald en Jacobien. Eerste uitkomsten positief.
Plan, beeld en uitkomst kwamen met elkaar overeen.
Leerpunt: we hebben goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, maar hoe de
behoefte te vertalen naar de praktische leerpraktijk, daar valt nog winst te halen.
We hebben een voldoende voor de inspectie! is een positieve afsluiting van de
herstelopdracht welke de school heeft gehad. Is afgesloten met een etentje met het team.
Vrijdag is er een jenaplan training voor het hele team.
Team vult aan: door de druk op het inspectiebezoek is het wel een hele pittige start van het
jaar geweest voor het team.
Oudergeleding: complimenten voor het team.
Petteflet
Geen directeur op Petteflet. Vraag gesteld of Jacobien tijdelijk locatiehoofd zou willen zijn
voor Petteflet. Bleek meest voor de hand liggende optie, daarom besloten het zo te doen.
Taken van Jacobien worden overgenomen door anderen
Mijnschool
Er is in de zomer informatie verdwenen. Er wordt gezocht naar een oplossing
NPO gelden
Door corona veel geld naar school gekomen. Deels wordt dit geld benut voor het klein
houden van de klassen. Tevens extra ondersteuning voor groep 3/4/5. Vorig jaar heeft
Terry zich bezig gehouden met begrijpend lezen. Helaas is Terry nu ziek, dus iemand anders
neemt dit over, dit wordt voortgezet. Verder wordt er een Jenaplan training ingezet. Er is
echter meer geld dan personeel, dus er zou nog meer kunnen. Eea komt nog ter
accordering bij de MR.
Vraag oudergeleding: Meer geld dan personeel, betekent dat dat er geld weg gaat vloeien?
Nee, niet meteen. Enkele termijnen zijn opgeschort. Uiteindelijk geldt wel dat niet besteed
betekent dat geld verdwijnt. Het is heel moeilijk om personeel te vinden.

Mededelingen vanuit de MR

4.
-

5.

Voorzitter trakteert op Tiramisu de volgende fysieke vergadering
Er is een vervanger voor Leonie, maar moet nog voor instemming van het team
Joke heeft gezondheidsproblemen en zal vermoedelijk langere tijd afwezig zijn. Er is een
vraag binnen het team uitgezet of iemand haar zou willen vervangen. Actie Yvonne: kaart
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Vastgesteld en publiceerbaar

6.

Berichten uit de GMR
Vorige week een etentje, morgen eerste officiële GMR.
Aandachtspunt voor volgende vergadering: nieuw ouderlid werven!

7.

Communicatielijnen en procedures MR
N.a.v. ruis: bij uitgaande mail te aller tijde mr@swoaistee.nl meenemen. Dit ivm
traceerbaarheid
Besluitvorming rondom inzet Jacobien op de Petteflet is ter kennisgeving bij ons
terechtgekomen. Hier heeft de personeelsgeleding adviesrecht op. PMR ziet besluit, gezien
de omstandigheden, als een logische. Zijn meerdere ad hoc beslissingen genomen door de
directie waar we als MR wel iets van moeten vinden en ook met elkaar alert op moeten zijn
en blijven.
Henriette neemt signaal rondom communicatie vanuit HR mee naar de GMR.

8.

Werving nieuwe directeur (zie bijlage)
Vacaturetekst is vrijwel volledig overgenomen van Yvonne, vacature staat uit.
Er moet een BAC samengesteld worden. Lid vanuit team volgt, MR kiest Yvonne als
ouderlid, Anna communiceert hierover.

9.

Concept schoolgids (zie bijlage)
Feedback deze week via de mail naar Fransesco.

10.

w.v.t.t.k.
kamp/schoolreis
Hoe zit het met besluitvorming rondom kamp en schoolreisje?
Kamp: niet alle accommodaties bleken voldoende veilig, dus daarom schoolbreed
geannuleerd.
Schoolreisje: voor de vakantie preventief besluit genomen.
Is het nog mogelijk om is het voorjaar te boeken? Is nog onderhandeling over gaande met
de accomodaties.

Weeksluitingen
Kan daar alweer meer in? Wellicht binnen de school? Is nog veel verdeeldheid binnen het
team. Is nog niet echt concreet over gesproken. Eerste gesprekken gaan over de
stampgroepavond
11.

Sluiting

Volgende vergadering is 12 oktober 20:00 vooralsnog digitaal

