Notulen MR
Maandag 11 mei 2020, 20:00 uur
notulist : Rebecca
Afwezig met kennisgeving: Henriette
1.

Opening
Francesco opent de vergadering.

2.

Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post

3.

Notulen MR 16-04-2020
Notulen worden goedgekeurd.

4.

Berichten uit de GMR
Geen berichten uit de GMR ontvangen.

5.

Schoolzaken
a. Stand van zaken werving nieuwe directeur
Yvonne is reeds benaderd door HRM van o2g2 voor de agenda van de interview rondes.
Zoals het er naar uitziet kan Yvonne bij alle gesprekken aanwezig zijn. Anna blijft
achtervang voor het geval Yvonne de agenda niet passend krijgt.
b. Functieprofiel directeur
MR heeft de profielschets voor de nieuwe directeur ontvangen van o2g2. De wensen
vanuit de MR zijn duidelijk verwoord in de profielschets. MR gaat akkoord met
profielschets.
c. Schoolzaken
De nieuwe situatie met halve groepen is wennen. De eerste dag is soepel verlopen wat
betreft het brengen en halen van de kinderen. Een enkele ouder kwam op het schoolplein
en werd verzocht naar de stoep te gaan. Er zijn een aantal (2 a 3) kinderen waarvan de
ouders hun nog thuis houden, met een logische reden dat een van de familieleden een
risicogroep is. Er zijn 2 leerkrachten die nog niet werken omdat zij tot de risicogroep
behoren. Er zijn geen kinderen of leerkrachten ziek voor zover bekend.
Hoelang de situatie met halve groepen nog blijft is onbekend, eind mei komen er nieuwe
berichten over het verloop na 1 juni.
Op Oog TV was een mooi, duidelijk item te zien over de herstart van school.
Anna geeft aan dat de informatie richting ouders betreffende de halve groepen en het
halen en brengen duidelijk is verlopen. Alle informatie stond overzichtelijk op Mijn School.

Jacobien geeft aan dat het team druk bezig is met de puzzel van de formatie en verdeling
voor volgend schooljaar. Er zullen volgend schooljaar 2 groepen minder zijn. De
leerkrachten hebben een belangrijke taak bij het samenstellen van de groepen.
6.

Communicatie
a. Bedanktekst vanuit oudergeleding MR
Yvonne heeft een opzet gemaakt voor de bedanktekst gericht aan de leerkrachten. MR
leden vinden het een mooie tekst. De tekst wordt via Mijn School en tevens onder de
teamleden van de Swoaistee door Jacobien verspreid.

7.

Rondvraag en w.v.t.t.k.
Anna geeft aan dat de app van Mijn School niet altijd accuraat werkt en up to date is qua
berichten.
Wanneer het kan agendeert de MR de PR van de school: de onderwijsvorm mag wat meer
aandacht krijgen.
Zodra er meer ruimte ontstaat, zet de MR een evaluatie op de agenda en gaat MR een
opzet maken voor een vergelijkbare situatie; denk aan checklists, handleidingen, informatie
die nodig is voor ouders.

8.

Sluiting

Volgende MR vergadering
Donderdag 11 juni, 20.00 uur

