Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

6 oktober 2020

Plaats

basisschool De Empel (aula)

Tijd

19.00 uur

Aanwezig: Peter Callaars, Cindy Barten, Thea Donkers (via Teams), Ilse van Helvoort, Leon
van Boxtel, Ilona van Brussel

1.

Opening
Vaststellen agenda

2.

Notulen MR 15-09-2020
Met aanvulling van Thea via mail worden de notulen vastgesteld. Ilona past aan. Ilse zet op
de website met een bericht op Parro.
Actie Ilona/ Ilse

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Cluster verbeterplannen (2x bijlage)
Agenderen voor volgende vergadering.
Actie Peter

4.

Roosterschooltijden
Er is sprake van een hoge betrokkenheid: er zijn 95 reacties binnen gekomen op de
ouderpeiling. Dat geeft de MR een goed inzicht in de wensen vanuit ouders. Eerder is
duidelijk geworden dat het team van leerkrachten een voorkeur heeft voor het 5 gelijke
dagen model, omdat de werktijdfactor dan voor iedere leerkracht gelijk is.
Resultaten ouderpeiling:
- Is er behoefte aan verandering?
Ja: 74 ouders kiezen voor een verandering (mogelijkheid B, C of D).
- Is er een voorkeur voor het 5 gelijke dagen model of een continu rooster?
Van de 74 ouders die een voorkeur hebben voor verandering kiezen 17 ouders voor het 5
gelijke dagen model (mogelijkheid B) en 57 ouders voor een continu rooster (mogelijkheid C
of D).
Enkele ouders die geen verandering wensen hebben via opmerkingen een voorkeur
aangegeven indien er wél een verandering plaats zal vinden. Ook hierbij is de voorkeur van
de ouders het continu rooster.
- Is er een voorkeur voor het continu rooster met de woensdag- of
vrijdagmiddag tot 12.30 uur?
Mogelijkheid C (woensdagmiddag) is 29 keer gekozen t.o.v. 28 keer mogelijkheid D
(vrijdagmiddag). Vanwege het minimale verschil besluit de MR aan het team van
leerkrachten voor te leggen of er een voorkeur is voor 1 van beide keuzes.
Actie: Ilse en Thea peilen de voorkeur bij de leerkrachten.
- Per wanneer dient de verandering in te gaan?
Uit de peiling komt naar voren dat 65 ouders de voorkeur hebben voor start van de wijziging
na de kerstvakantie.

Advies MR:
Wanneer het team van leerkrachten een voorkeur aangeeft voor keuze C of D, dan zal de
MR deze optie als advies meegeven aan de directie. Evenals het advies om het rooster te
laten ingaan na de kerstvakantie 2020-2021.
A.s. dinsdag 13 oktober zorgt Leon voor een brief naar ouders waarin de keuze gemotiveerd
staat.
De ouderformulieren worden bewaard voor eventuele uitleg. Na de herfstvakantie zal een
spreekuur gepland worden met Leon en een MR lid om vragen van ouders te kunnen
beantwoorden.
Leon zal tevens met Bambino afstemmen over het aansluiten van de BSO op de wijziging
van het lesrooster.

5.

Rondvraag
- Ilona geeft aan dat het voor ouders prettig kan zijn om een Digi D aan te
vragen voor hun kind(eren) i.v.m. het maken van een online Corona test
afspraak en het inzien van de uitslag. Er wordt op dit moment veel
gecommuniceerd via Parro. Leon en leerkrachten denken na over welke
communicatievorm hieromtrent naar ouders het best passend is.
Actie Leon en team

6.

Sluiting
Volgend overleg 17 november

