Medezeggenschapsraad van

Notulen vergadering donderdag 18 juni 2020
Notulist: Ankie
starttijd 19.30-21.30

1. Opening

Lisette

2. Ingekomen stukken
INF
3. Invulling leerkrachtgeleding MR
M
schooljaar 2020-2021
4. Evaluatie jaarplan den Akker (studiedag INF
15 juni)

Geen ingekomen stukken.
Milou neemt stokje over van Magda

5. Ontwikkelingen kindercampus
Pannenschuur
Alternatieve “ouderavond “
kindercampus Pannenschuur

INf

Wordt nog toegestuurd.
Werkgroepen zetten nog puntjes op
de i. Spelend leren en ontdekkend
leren zijn geëvalueerd.
Kwaliteitskaart voor volgend jaar. Er
is voldoende eigenaarschap
Huisvesting en gemeente.
Studiedag; wat is gebeurd vanaf 6
feb. De treinen rijden, de overgang
moet zo klein mogelijk zijn voor
ouders en kinderen. Hoe gaan
gesprekken, rapporten ed. Dit aan
de twee scholen gelijktrekken.
Groep 7 en 8 daar zitten wat
verschillen in de
gespreksmomenten. Bijvoorbeeld
zijn er verschillen in de
rapportmomenten. Eea wordt nog
uitgewerkt. Denk ook aan
informatieavond voor middelbare
school.
Juridisch verloop tot en met april
dan zou een besluit voor de fusie
moeten worden genomen. Liefst
eerder indien mogelijk dit ivm de
1-4

huisvesting en voorbereiding op
verbouwing.
Krantenartikel mbt huisvesting de
nieuwe Linde. Naar aanleiding
hiervan gesprekken plaatsgevonden
bij gemeente met oa Lucy en Jeroen.
Er is een brief gestuurd aan de
fractievoorzitters dit heeft wel tot
wat vragen geleid in de Raad. Opties
voor huisvesting worden verkend.
Er zal een informatieavond voor de
ouders worden belegd.
6. Evaluatie halve dagen onderwijs en
opening school 8 juni hele dagen.

INF

7. Concept schoolgids 2020-2021

INF/ M

8. Huisvesting / gemeente
9. Klimaatbeheersing

INF
INF

Personeel blij met de halve dagen.
Werkte heel effectief. Overgang
naar hele dagen is heel natuurlijk
gegaan. Er was/is meer rust in de
school. Kinderen zijn best daarin
zelfstandig geworden. Ook bij de
kleinere kinderen is het heel goed
gegaan. Inzet parro en teams
ondersteunde de communicatie.
Verloop via eigen ingangen verliep
ook prettig. Kijk wat je meeneemt
naar het nieuwe schooljaar.
Is in ontwikkeling bij Kees. Zodra
gereed wordt deze doorgestuurd.
Hierboven al besproken.
In GMR is een hitteplan besproken.
Dit als eerste aanzet tot een
klimaatbeleid. In eigen school meer
specifiek maken. Voor Den Akker
heeft er al een inventarisatie
plaatsgevonden en lopen al een
paar acties. Bij toekomstige
verbouwing rekening mee houden
en beleid meer school specifiek
maken.

2-4

10. Rondvraag

Er is een vraag mbt ouderbijdragen
en huidige groep 8. Er is een verzoek
aan ouderraad gedaan voor een
extra bijdrage tbv groep 8, maar
verzoek is niet gehonoreerd. MR
vraagt om een toelichting. Lucy
deelt de MR mede dat er inmiddels
in overleg met directie en de
voorzitter van de OR is besloten dat
een deel van de ouderbijdrage (7,5
euro) zal worden terugbetaald aan
de ouders. Communicatie hierover
verloopt via de ouderraad.

11. Evaluatie studiedag 15 juni

INF

In gezamenlijkheid met personeel
Molenhoek, Darwin en Den Akker oa
besproken met elkaar; wat nemen
we mee, waar nemen we afscheid
van. Onderling leert men elkaar
beter kennen. Door corona al veel
meer samengewerkt, denk
bijvoorbeeld aan de noodopvang.
Enthousiasme over nieuwe methode
Staal (vanaf groep 4) Groep 8 (nu 7)
behoudt nog de oude methode.

12. Evaluatie toetsresultaten E-toetsen.
( Voor zover afgenomen)

INF

13. Omgeving rookvrij maken. ( ideeën)
Bestudeer van te voren de bijlage!

M

14. Bijzonderheden vanuit de GMR

INF/M

Zijn afgenomen maar nog niet
geëvalueerd. Belangrijk om te zien
of kinderen achterstand hebben
opgelopen vanwege de
coronaperiode.
Advies; stap 1; in schoolinfo
informaties opnemen.
Stap 2; Borden ophangen bij de
poorten vóór 1-8-2020
Stap 3; Leerlingenraad betrekken in
het nieuwe schooljaar.
Meeste is hierboven al besproken.
De PGMR heeft ingestemd met de
nieuwe functieomschrijvingen die
zijn voorgelegd (directie en
ondersteunende functies).
Bespreekbaar maken in MR; verschil
tussen Functie en taken. MR geeft
advies om dit in het team te
bespreken.
3-4

15. Voorlopig MR jaarverslag

16. Evaluatie brandoefening ( mits van
toepassing gezien de situatie)
I = instemming à V = vaststellen
INF = informatief
M = mening vormend
A = advies

M

M

Incidentenregistratie was nog leeg.
Onderwijs in Engels is ook meerdere
malen een verzoek geweest van MR.
Het is jammer dat we hier blijvend
aandacht voor moeten vragen. We
hopen echt dat dit in het volgende
schooljaar goed opgepakt gaat
worden.
Heeft niet plaatsgevonden (vanwege
corona).

4-4

