Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

13 januari 2020

Plaats

Teams

Tijd

19.00 uur

Aanwezig 19.00 uur: Peter Callaars, Cindy Barten, Thea Donkers, Ilse van Helvoort, Ilona
van Brussel
Aanwezig 19.30 uur: Anke Wonders
1. Opening
De notulen van de vorige vergadering staan op de website. Wanneer de notulen van deze
vergadering goedgekeurd zijn komt er weer een bericht op Parro.
2. Personeel
Er komen een aantal personele wisselingen. Ouders worden hier z.s.m. over geïnformeerd.
De vraag voor vervanging ligt al bij personeelszaken Skipov. Er wordt praktisch gekeken wat
past, maar ook welke leerkracht passend is op de Empel. Informatie hierover is opgehaald bij
het team. Tevens is er sprake van ziekteverzuim van 1 collega. Vervanging is aangevraagd
en start per maandag a.s. Ouders worden z.s.m. geïnformeerd.
3. Corona maatregelen
- Terugblik
De bevindingen van ouders en leerkrachten over het thuisonderwijs worden besproken. De
MR hoort van ouders tevreden geluiden. Dat men blij is met het intensieve contact dat
dagelijks plaatsvindt en de contacten in kleinere groepjes voor sommige leerjaren. De
kwaliteit van het contact wordt als wisselend ervaren. Gevoelsmatig zijn kinderen langer
bezig met hun taken dan in het voorjaar. De leerkrachten hebben hoge ambities, maar
realiseren zich dat zij te maken hebben met thuissituatie, thuiswerkende ouders.
De MR vindt het van belang dat er duidelijk gecommuniceerd wordt richting ouders wat het
doel is tijdens thuisonderwijs. Doelen tijdens de 1e 2 weken waren: ritme, herhaling van
lesstof, contact kinderen/ ouders. De MR vindt het contact met de leerlingen van belang,
maar ook dat met ouders. Er zijn leerkrachten en ouders die extra 1 op 1 contact hebben via
mail, Parro, etc.
- Komende periode
Het team heeft afspraken gemaakt voor de komende periode van thuis onderwijs: meer
structuur, starten met een opening iedere dag en mogelijk ook een afsluiting. Leerkrachten
krijgen ruimte om deze structuur zelf in te vullen. Er zullen contactmomenten zijn tussen
9.00-12.30 uur. Daarna kunnen de leerkrachten verder met hun voorbereidingen. Vanaf
maandag zal ook nieuwe stof aangeboden worden in de hoofd vakgebieden met live
instructie. Gymles en handvaardigheid nu even niet. Differentiëren is lastig in onderwijs op

afstand. Dit gebeurt wel in kleine groepjes. Er zullen a.s. vrijdag nieuwe materialen
uitgedeeld worden. Ook alvast materialen voor een eventuele verlenging van de lockdown.
Dagtaken komen vanaf volgende week voor alle groepen digitaal via mail/ Parro/ teams.
Voor groep 2 zal er via whats app in kleine groepjes gewerkt gaan worden met video bellen.
De MR geeft aan dat de contactmomenten, begin en sluiting van de dag en momenten in
kleine groepjes fijn zijn, maar dit voor de leerlingen van groep 3-4 geen ontlasting geeft voor
ouders, qua zelfstandigheid en motivatie van de leerlingen.
- Studiedagen:
Besproken wordt de 2 studiedagen (professionaliseringsdagen), 5 en 8 februari, te laten
vervallen. De inhoud van die dagen wordt verplaatst naar 25 juni. Indien er begin februari
nog sprake is van een lockdown zal 1 van beide studiedagen gebruikt worden voor het
voorbereiden van een nieuwe periode thuisonderwijs of het weer naar school gaan. De MR
kan zich vinden in het annuleren van de studiedagen omdat de kinderen al veel onderwijstijd
gemist hebben. In afwachting van de lengte van de lockdown wordt ook overwogen de
studieweek in april te vervangen voor lesdagen. De MR vraagt zich af hoe om te gaan met
ouders die een vakantie geboekt hebben. De MR adviseert rondom de communicatie m.b.t.
het annuleren van de studiedagen in februari ook al een vooraankondiging te doen voor een
mogelijke annulering van de studieweek, om te peilen of hierop reacties komen van ouders.
Bij annulering van de studiedagen en verplaatsing van 1 dag naar juni kunnen er 4
schooldagen ingehaald worden. De inhoud van de studiedagen (professionaliseringsdagen)
zal verplaatsen naar juni en volgend schooljaar.
- Groep 8:
De adviezen komen vooralsnog dezelfde tijd als normaal. De M8 toets is daar niet
noodzakelijk voor.
- Noodopvang:
De noodopvang loopt goed. Kinderen worden begeleid met huiswerk. Men is tevreden over
hoe het nu verlopen is. School merkt dat er nieuwe aanvragen komen nu de lockdown
verlengd is. Vooralsnog kan er aan de aanvragen voldaan worden.
4. begroting
De MR heeft de begroting gisteren ontvangen. Niet iedereen heeft deze al kunnen
bestuderen. Opvallend is dat vervangingskosten ivm verzuim van circa 25.000 (2020)
begroot zijn naar circa 32.600 (2021). Anke bespreekt dit met Leon. Als er verdere vragen
zijn over de begroting dan agenderen op agenda voor volgende keer. Actie Anke/ Peter
5. Organisatiestructuur
Anke is adjunct directeur geworden. De MR zou graag zien dat er meer transparantie is in de
organisatiestructuur van de Empel. De MR stelt voor als onderwerp te agenderen voor de
volgende vergadering: rolverdeling Anke en Leon, en communicatie hierover richting ouders,
MR en team. Het plan was om in januari een aankondiging te doen, maar dit vond men in
deze periode niet gepast. Communicatie volgt binnenkort.
6. Aanmelddagen:

Er zijn geen inloopdagen. Rondleidingen zouden plaats vinden, maar zijn afgezegd. De
aanmelddagen zijn ook geannuleerd. Waarschijnlijk is er hierdoor begin maart nog geen
informatie over de groepsindeling.
7. Rondvraag:
Geen vragen.
Volgende vergadering 2 maart, tenzij eerder noodzakelijk vanwege corona maatregelen/
lockdown.

