Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

1 september 2020

Plaats

basisschool De Empel (aula)

Tijd

19.00 uur

Aanwezig:

1.

Opening
Vaststellen agenda
Het schooljaar is goed gestart, al blijven de ontwikkelingen rondom Corona dit
schooljaar spannend.

2.

Notulen laatste overleg (bijlage, 200617 notulen MR)
Jaarverslag: Ilona heeft het verslag gemaakt en stuurt dit door naar alle MR
leden. Alle leden geven binnen een week reactie/ akkoord. Daarna zal het
jaarverslag op de website gezet worden, en een bericht hiervan op Parro.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Fusie: Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie tussen
Skipov en SKOSO. De fusie is een intentie van de Raad van Toezicht. De
GMR wordt hierin betrokken.

4.

Roosterschooltijden
Er is nog geen beeld van hoe het team erin staat. Aan het einde van vorig

schooljaar is de school weer open gegaan door de versoepeling van de
coronamaatregelen. Toen is er een continurooster gedraaid. Een aantal
leerkrachten hebben, weliswaar aangepast, daarmee een beetje kunnen
ervaren of een continurooster prettig en werkbaar is.
De MR wil voor de herfstvakantie een ouderpeiling uitvoeren. Dit is een half
jaar eerder dan de vorige keer aangekondigd (februari 2019). De ouderpeiling
staat los van Corona.
We benoemen voor- en nadelen van de verschillende soorten roosters:
Uit de onderzoeken komen geen specifieke signalen naar voren dat een aanpassing van het
lesrooster nadelen of voordelen heeft voor leerlingen of leerkrachten. Het is veelal een
individuele voorkeur die per leerkracht en kind/ ouder verschillend kan zijn. Een aanpassing
van het lesrooster naar een continurooster of vijf gelijke dagen model moet iets opleveren.
Op de meeste scholen is dat zo. Er lijkt meer focus te zijn bij de leerlingen.
-

Continurooster
Ma, di, do, woe/vrij 8.30-14.15 uur, woe of vrij 8.30-12.30 uur:
Vijf gelijke dagen model
Ma, di, woe, do, vrij 8.30-14.00 uur

Voor zowel gelijke dagen model als continurooster geldt: Een ½ uur pauze voor de kinderen
(kwartier boterham en kwartier buiten spelen), leerkrachten een ½ uur pauze na schooltijd.
De leerkracht eet samen met de kinderen en surveilleert daarna bij het buiten spelen.
Eventueel kunnen leerkrachten onderling afstemmen om te wisselen met surveilleren
gedurende de week.
Ook Antonius en Nicolaas gaan een ouderpeiling uitzetten. Leon geeft aan dat het kan dat
de 3 scholen een verschillend rooster gaan draaien. Dit is geen belemmering voor het
cluster.
Plan van aanpak:
Thea en Ilse bespreken in het team wat de verschillende keuzes inhouden. Aan leerkrachten
ook de vraag om na te gaan hoe de kinderen het (tijdelijke) continurooster voor de vakantie
ervaren hebben.
Peter stuurt de opzet brief voor ouderpeiling (2019) door naar iedereen. In de komende
ouderpeiling wil de MR de ouders de 3 varianten van roosters voorleggen. Daarnaast wil de
MR ook vragen naar een voorkeur voor de start van het eventuele aangepaste rooster:
Vanaf januari 2020 of vanaf de zomervakantie. Middels de brief wil de MR ouders ook
uitnodigen om een toelichting te vragen bij MR leden, indien gewenst. Ouders zullen 2
weken de tijd krijgen om te reageren. Na een week zal een herinnering verstuurd worden via
Parro.
15 september:
- Opzet brief bespreken.
- Bespreken hoe ouders hun antwoordstrookje in kunnen leveren, gezien
ouders op dit moment minimaal op school komen.
- Bespreken wat het belang is in weging van de resultaten uit de
ouderpeiling.
17 september:
- Brief mee aan ouders.
6 oktober
-

Inventarisatie en besluitvorming tijdens MR vergadering

5.

Planning 2020-2021
- Dinsdag 15 september 19.00 uur
- Dinsdag 6 oktober 19.00 uur
- Dinsdag 17 november 19.00 uur
- Dinsdag 12 januari 19.00 uur
- Dinsdag 2 maart 19.00 uur
- Woensdag 28 april 19.00 uur
- Dinsdag 22 juni 19.00 uur

6.

Rondvraag
- De schoolgids/ jaarplanner is niet voorgelegd aan de MR:
Cindy staat niet genoemd als MR lid in de jaarplanner.

7.

Sluiting (rond 20.30 uur)

Indien u vragen heeft over deze notulen kunt u mailen naar mrem@skipov.nl

