Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

2 maart 2021

Plaats

MS-Teams

Tijd

19.00 uur

Aanwezig: Ilse, Thea, Peter, Cindy en Ilona
Leon en Anke van 19:00 uur tot 20.15 uur

1.

Opening
Vaststellen agenda

2.

Notulen laatste
Bijlage, 210113
N.a.v. vraag in de notulen m.b.t. de begroting:
Voor vervangingskosten is er meer begroot, deze verhoging is structureel toegepast op alle
begrotingen binnen SKIPOV, omdat er vanuit de overheid meer ruimte is gegeven voor
vervangingskosten.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
4.

Evaluatie opening school 8 feb. na lockdown
- Eerste signalen nieuw rooster en lunchen op school
De Empel was de eerste school binnen SKIPOV waarbij er sprake was van thuis
quarantaine n.a.v. een positief geteste leerling in de klas. School heeft nauw contact gehad
met de GGD en de adviezen opgevolgd en deze teruggekoppeld naar ouders en leerlingen.
Dit was voor alle partijen nog erg zoeken en schakelen.
- Ervaringen leerkrachten
De leerkrachten hebben samen besproken hoe de start van het onderwijs is verlopen. Het
team was blij om de kinderen weer te zien, maar er zijn ook zorgen en angst om veiligheid.
Doordat iedere klas in zijn eigen “bubbel” blijft worden leerkrachten meer op zichzelf
teruggeworpen. Er is er weinig tot geen contact met andere groepen/ collega’s onderling.
Extra ondersteuning door Ankie mag per dag maar voor 1 klas ingezet worden. De tijd na
school geeft op dit moment nog geen verlichting voor leerkrachten, omdat de planning nog
steeds wisselend is geweest en het programma aangepast moest worden voor de groepen
in thuis quarantaine. Het is een zoektocht tussen fysiek onderwijs en thuis onderwijs. In de
andere klassen was er meer rust. Er wordt weer op een goede manier gewerkt.
Leerkrachten geven aan dat een kwartier lunchen kort is. In de opstartfase wordt hier flexibel
mee omgegaan. Afspraak is dat leerlingen 5 minuten eten in stilte. Daarna wordt er een
educatief programma opgezet. De 5 minuten stilte zijn bewust gekozen om een moment van
rust en aandacht aan het eten te geven. Vanuit leerkrachten wordt het gesprek aangegaan
en een positieve nadruk gelegd op gezond eten. Verder ligt hierbij de verantwoordelijkheid
voor ouders.

- Ervaringen ouders
Ook voor ouders geldt dat de thuisquarantaine veel onduidelijkheid en vragen opriep. School
heeft hierin steeds de richtlijnen en adviezen van de GGD gevolgd. Afspraak binnen
SKIPOV is gemaakt dat, in het geval van een positief geteste leerling, de klas niet tijdens de
schooldag naar huis wordt gestuurd.
Testuitslagen zijn eerder bekend wanneer kinderen over een Digi D beschikken. School
bespreekt hoe dit gecommuniceerd gaat worden. De keus of een kind wel of niet getest zal
worden ligt uiteraard bij ouders.
Ook de klassen waarin geen positief geteste leerling zat hebben een brief gekregen, omdat
deze groepen naar maatstaven van de GGD gekenmerkt werden als overige contacten. Het
feit dat leerlingen uit deze groepen ook het advies kregen om te testen kwam van de GGD.

5.

Groepsindeling
- Stand van zake i.v.m. geen doorgang van aanmelddagen
Inmiddels mogen er na schooltijd rondleidingen plaats vinden met 1 ouder en met het kind
zelf, met in acht neming van bepaalde maatregelen. Het is jammer dat nieuwe ouders niet
samen kunnen komen en ook de school niet in bedrijf zien. Als het kan zou school nog
graag een open dag organiseren dit schooljaar voor nieuwe ouders.
Het informele contact met de huidige ouders wordt ook erg gemist. Als de maatregelen het
toelaten wil school ook kijken of we voor de huidige ouders dit schooljaar nog een moment
kunnen plannen.
De nieuwe aanmeldingen zijn nog niet allemaal bekend. Groepsindeling agenderen voor de
volgende keer. Actie Peter

6.

Organisatiestructuur
Taakverdeling Anke en Leon
Middels Parro is gecommuniceerd over de functie van Anke als adjunct directeur. Er zijn
geen concrete verschillen in de bedrijfsvoering. De taakverdeling is moeilijk in een
taakbeschrijving te vatten. De MR adviseert helder en scherp te zijn in de communicatie
naar ouders. Ouders kunnen bij zowel Anke als Leon hun vragen stellen.
Anke en Leon verlaten de vergadering.

7.

Fusie Skipov en SKOSO
- GMR bijeenkomst:
Er zijn kritische punten benoemd tijdens de bijeenkomst. De MR vraagt zich of hoe de
terugkoppeling naar de bestuurder verlopen is.
- Ouderraadpleging
De MR vraagt zich af of er al een terugkoppeling van de resultaten bekend is.
Actie Peter, Ilse en Thea om dit na te gaan bij de GMR of op Sharepoint.

8. Werving nieuw MR lid
Peter neemt eind van het schooljaar afscheid van de MR. In principe volstaat een bezetting
van 2 ouders, maar de Empel heeft een voorkeur aangegeven voor een 3e ouder als
gesprekspartner, omdat de bijdrage vanuit ouders erg gewaardeerd wordt.
Tijdspad:
- 15 maart meegeven brief kandidaat stelling aan alle oudste kinderen:
opgeven tot 22 maart

-

22-26 maart voorzitter neemt contact op met kandidaten.
26 maart stembrieven meegeven aan alle oudste kinderen, stemmen tot 2
april
- 2 april inventariseren stemmen
- 2-5 april voorzitter neemt contact op met kandidaten
- 12 april communicatie verkiezing
- 28 april MR vergadering
Vraag: Dienen de ouders van nieuwe kleuters ook een brief te ontvangen?

9.

Rondvraag
Digitale communicatie, hoe doe je dat? In de afgelopen periode zijn kinderen
hier in sneltrein vaart mee in aanraking gekomen. Hoe maakt school dit
bespreekbaar?
In groep 6-7-8 is dit thema in de periode van thuisonderwijs vaak besproken.
Voorgaande jaren werd er ook gewerkt met project Media wijsheid. Zodra dit weer kan zal dit
weer opgepakt worden.

10. Sluiting (rond 20.30 uur)

Volgend overleg 28 april 2021

