Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

17 november 2020

Plaats

basisschool De Empel (aula)

Tijd

19.00 uur

Aanwezig: Ilse, Peter, Cindy, Thea en Ilona
Afwezig: Leon

1.

Opening
Volgende keer kijken we, afhankelijk van de onderwerpen, of de vergadering ook online kan
plaatsvinden.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Onderwerp Verkeer wordt toegevoegd.
Reacties wijziging rooster schooltijden, stand van zaken (informeren ouders)
Er zijn enkele reacties binnen gekomen. Leon en Peter hebben deze beantwoord. Het MT is
bezig met verdere communicatie richting ouders over de (praktische) invulling van het
nieuwe rooster.
25 november studiedag: leerkrachten gaan kijken naar aanpassing van het rooster: indeling
van de lessen, surveillance rooster, etc. De MR wil het nieuwe rooster aan het einde van het
schooljaar agenderen om te evalueren. Actie Peter

2.

Notulen laatste twee overleggen
mrem@skipov.nl
De notulen zijn geaccordeerd. Ilse plaatst de notulen van 15 september en 6 oktober op de
website.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag GMR vergadering 24-09-2020
Karin van de Wijdeven is contactpersoon voor de Empel. Karin is leerkracht binnen het
cluster. In 2021 wil Karin een keer aansluiten bij de MR vergadering.
Er zijn vacatures voor de personeelsgeleding van de GMR. Desondanks wil de GMR
wachten met nieuwe leden werven tot na het fusie onderzoek. Peter heeft een mail naar
Karin gestuurd en vraagt juist nu wel om nieuwe leden proberen te werven om te zorgen
voor een voltallige GMR. Een aanstaande fusie kan een belangrijk punt zijn voor de GMR.
Ilse en Thea nemen dit mee naar het team.

4.

Cluster verbeterplannen (7x bijlage)
We bespreken de plannen met als doel beeldvorming en ter informatie:
Verbeterplan 1: Leren zichtbaar maken
Verbeterplan 2: Les en leertijd
Verbeterplan 3: Afstemming
Verbeterplan 4: Actief burgerschap

Is het een idee om kinderen zelf mee te laten denken m.b.t. onderwerpen
aangaande actief burgerschap.
Verbeterplan 5: Kunst en cultuur
- De MR merkt op dat dit onderwerp vorig schooljaar toegevoegd is aan het
schoolplan. De MR vindt het prettig dat zaken die de MR eerder aangekaart
heeft terug te vinden zijn in de verbeterplannen.
Verbeterplan 6: Zorg en begeleiding
Verbeterplan 7: Rekenen
-

5.

Evaluatie huidige groepsindeling
Er zijn op dit moment 7 groepen zonder extra ondersteuning. Er is 1 grote groep, en dat is
tevens de enige combinatieklas (groep 6-7). In deze klas wordt ondersteuning wel gemist,
waardoor het een flinke tijdsinvestering vraagt van leerkrachten. De kleuterklassen groeien
ook naar bijna 30 leerlingen.
Er zijn een aantal nieuwe leerlingen op school n.a.v. verhuizingen. Deze leerlingen hebben
na oriëntatie bewust voor de Empel gekozen. Dat is een mooi compliment aan het team!

6.

Oktobertelling
In totaal 10 leerlingen meer in vergelijking met dit schooljaar;
Met dit aantal blijven het volgend jaar 7 klassen.

7. Verkeersprobleem
Probleem Melkerstraat: afstand houden. Afspraak is dat er niet meer gefietst mag worden in
de Melkerstraat. Hiervoor worden nog borden geplaatst. Deze borden zijn in eigen beheer.
De verkeerswerkgroep bekijkt of kinderen ook zelf een rol kunnen spelen: laten tekenen van
de borden of het aanspreken van fietsers. (Verbeterplan 4: actief burgerschap)
Er komen veel kinderen met fiets die eigenlijk te voet zouden moeten komen volgens de
cirkel. Hier zal opnieuw aandacht voor gevraagd worden. Alle communicatie rondom verkeer
wordt bij elkaar verzameld en in een nieuwe Seef brief naar ouders gecommuniceerd.

8.

Rondvraag
- Ventileren
De MR maakt zich zorgen of het in de winter niet te koud wordt en vraagt aandacht voor
communicatie hierover richting ouders.

9.

Sluiting (rond 20.30 uur)
Volgend overleg 12 januari 2021

