MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen MR vergadering 10 - 11 - 2020
Aanwezig: Judith, Anita, Jamie, Rob, Max, Gert, Colinda.
Notulant: Liesbeth
In verband met corona wordt deze vergadering online gehouden.
Algemeen
1. Opening
Max heet iedereen welkom.
Rob verzoekt om de online vergaderingen voortaan om 19.15 uur te starten.
Iedereen gaat hiermee akkoord.
2. Mededelingen
a. Secretaris: Er is via de mail een vraag binnengekomen over het aannamebeleid.
Colinda deelt haar aangepaste (concept)antwoord met de OMR.
In de mail stond ook een vraag over de groepsgrootte van 1/2.
De leerkrachten van groep 1/2 hebben een filmpje gemaakt met ondersteuning op
papier om de organisatie te verduidelijken. Er komt geen nieuwe informatieavond; dit
heeft geen toegevoegde waarde meer omdat de groepsorganisatie gebaseerd is op
onze visie. Toekomstige ouders en de ouders die nu hun kind op school hebben zijn
hiervan op de hoogte..
b. Voorzitter: Het blijkt al enige tijd geleden dat er notulen van de OV naar de MR zijn
gestuurd. Rob vraagt na hoe dit komt. Indien nodig komt dit terug op de agenda.
Colinda deelt mee dat er wisselingen qua taken binnen de OV hebben plaatsgevonden.
c. Leden (P)MR: wordt bij punt 6 besproken.
d. Directie: SKOD/DAT:
- Ziekteverlof: Renate is hersteld, Maartin werkt arbeidstherapeutisch 2x4 uur.
- GMR: Raymond neemt de plaats in van Anita. Hij neemt ook deel aan P&O.
- Corona: soms is er sprake van preventief ziekteverzuim. Tot nu toe geeft dat geen
problemen. Colinda maakt zich wel zorgen over vervanging bij een griepgolf of grote
groep teamleden met preventieve afwezigheid.
e. GMR, wie van de ouders gaat? Rob en Gert nemen allebei deel aan de vergadering.
3. Notulen
a. MR: Geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld.
Graag een mail naar Liesbeth als je de notulen hebt ontvangen.
b. GMR: Anita stuurt die nog door.
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4. Afsprakenlijst
Onderwerp
1e behoeftepeiling onder
ouders over continurooster
Verplaatsing MR-vergadering
van 17 naar 10 november?
Voorstel begroting MR bekijken
via SharePoint
Welke ouder neemt zitting in
een werkgroep IKC?
Verhoging TSO bijdrage op
agenda
Brief naar Eskadee hierover
Afmelden voor de MRvergadering op de agenda

Actie door
Oudergedeelte MR

Klaar d.d.
z.s.m.

Reactie
Is gebeurd

iedereen

z.s.m.

Is gebeurd

iedereen

z.s.m.

Is gebeurd

Oudergedeelte MR

z.s.m.

Is gebeurd

Judith
Rob

november
z.s.m.

Is gebeurd

Judith

z.s.m.

Is gebeurd

Instemming
Informatief
5. Wat wordt meegenomen uit de coronatijd?
Dit is besproken in de bouwvergaderingen, nog niet in het MT.
Volgende keer komt dit weer op de agenda.
Bovenschools is er een overleg waarin afspraken en ideeën uitgezet gaan worden.
6. Status (peiling) continurooster
De peiling op De Zeggewijzer liet een krappe meerderheid zien voor verder onderzoek
naar een structureel continurooster.
SKOD heeft een plan voor een continurooster voor dit schooljaar in noodsituatie ivm
corona en ‘per direct te gebruiken’ gelanceerd. Gert en Raymond zijn bij de ingelaste
GMR-vergadering over dit onderwerp geweest.
Reint is met het plan naar de directeuren gegaan, heeft het daarna naar de GMR
gestuurd. Dit plan is een optelsom van het feit dat er peilingen op meerdere scholen
worden gehouden, TSO en corona.
Gert vertelt in grote lijnen wat in het overleg is besproken:
De bedoeling is: schooltijden van 8.30 tot 14.00 uur met daarin een half uur pauze.
Vrijwilligers van de TSO kunnen evt. 15 minuten met de kinderen buiten spelen.
Meerdere MR-leden vinden dat dit plan nogal uit de lucht komt vallen. Het is een forse,
lastige maatregel, er worden grote stappen genomen in heel korte tijd. De TSO heeft hier
niets mee te maken. Men is benieuwd naar de argumentatie.
De vraag vanuit SKOD is of dit plan moet worden ingezet over 2 à 3 weken of alleen in
een noodsituatie? Op 24 november moet de GMR hierover beslissen. De meeste
stemmen gelden.
Colinda wordt gevraagd wat zij ervan vindt. Zij ziet ook voordelen (De Zeggewijzer zou
het als pilot kunnen gebruiken; er wordt rust en duidelijkheid geschapen). Er zijn wel een
paar weken voorbereiding nodig om kwaliteit te kunnen blijven leveren.
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MR De Zeggewijzer besluit als volgt:
- Invoering z.s.m.: Nee
- Invoering bij noodsituatie: Ja, zo lang als nodig. Hierbij spelen de financiën ook een rol.
Gert mailt Jolanda en Reint voor meer info o.a. over de financiële gevolgen.
De voorbereidingen voor het onderzoek naar een structureel continurooster op De
Zeggewijzer worden ondertussen wel voortgezet.
7. IKC
De OR van Eskadee en de MR van De Zeggewijzer moeten in overleg over een nieuwe
structuur
Op SKOD-niveau zijn een regiegroep en een werkgroep gevormd. Het is wenselijk dat
dat daarin ook een ouder van De Zeggewijzer zitting neemt i.v.m. de IKC-ontwikkelingen.
Gert wil dit doen. Ouders vragen wel om meer informatie over bv de tijdsinvestering.
8. Verhoging TSO-bijdrage
Dit is al afgerond.
9. Begroting De Zeggewijzer
Colinda heeft een kleine opzet gemaakt. In januari komt dit punt weer op de agenda.
- Klopt het dat er in augustus nog meer moet worden bezuinigd?
In verhouding met andere scholen heeft De Zeggewijzer veel leerkrachten in schaal 11.
Dit drukt op de begroting. Er volgt nog overleg.
- Waarop zou er meer bezuinigd moeten/kunnen worden?
Dit gebeurt in overleg. Tijdelijke contracten vallen als eerste weg.
- Het leerlingenaantal 2021 wordt niet genoemd. Colinda zoekt dit na.
10. Toelichting aanpassing Ondersteuningsstructuur De Zeggewijzer
Vorig schooljaar is dit uitgebreid aan de orde geweest. Het is een heel duidelijk
document.
Judith actualiseert dit constant. Het document is ook terug te vinden op de website,
onder ‘handige bestanden’.
11. Afmeldingen voor de MR-vergadering
Bij de vorige MR-vergadering verliep de aanwezigheid van de OMR lastig. Daardoor
konden stukken niet meteen worden doorgezet. De OMR kijkt goed en kritisch mee,
vooral Colinda heeft die feedback van ouders vaak nodig.
Bij belangrijke stukken stemt de OMR voortaan onderling af. Dit is al goed opgepakt.
Rondvraag
Colinda: Op 7 december krijgt De Zeggewijzer digitaal inspectiebezoek met als onderwerp
Hoe werkt De Zeggewijzer aan kwaliteit van onderwijs in relatie tot de populatie?
In januari komt dit op de agenda.
Anita: In de media is veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs in verband met
corona. Moeten we dit met ouders communiceren?
Dit onderwerp komt in maart op de agenda.
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INSTEMMING VERLEEND MET:
AFSPRAKENLIJST
Onderwerp
Notulen OV naar MR?
Dit punt evt op agenda
Notulen GMR naar MR

Actie door
Rob
Judith
Anita

Klaar d.d.
z.s.m.
januari 2021
z.s.m.

Meer info over noodplan, o.a. de
financiële gevolgen
Op agenda januari:
- Wat wordt meegenomen uit de
coronatijd?
- Begroting De Zeggewijzer
- Inspectiebezoek
Op agenda maart:
Kwaliteit onderwijs ivm corona

Gert

z.s.m.

Judith

januari

Judith

maart
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