
MR 1
15 SEPTEMBER 2020 / 19:00 UUR - 21.00

Deelnemers
Iris, Joost (via Zoom), Karin, Sharon, Ellen, Cathelijn, Hafida

Agenda
Opvolgacties na vorige vergadering

1.

2.

Nieuwe items voor op de agenda

1. Corona maatregelen/ scenario’s/ hoe zorgen we dat kinderen niks missen als ze
noodgedwongen in quarantaine moeten?

2. toetsen/ cito?

3. SOP

4. Wetenschap en Techniek Leerlijn

5. Schoolgids 2020-2021

6. Jaarplan 2020-2021

7. cultuurprofielschool
In hoeverre lukt het de school om hier vorm aan te geven

8. Begroting

9. Huisvesting: klimaat, schoonmaak

10. TSO

11. Formatie 2019-2020 (is formatieplan gerealiseerd? Hoe staat het met mb/hb specialist?)

12. Cao/ werkverdelingsplan 2019-2020
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- nieuw PMR lid

Notulen dinsdag 15 september

1. Taakverdeling MR
- Er is een nieuw PMR lid: Welkom Hafida!
- Voorzitter: Iris
- Secretaris: Sharon
- Notulist: Cathelijn, deelt gemaakte notulen aan einde vergadering met Karin
- GMR: Joost
- Financiën MR: Joost
- Financiën Kraal: Joost
- P&O: Ellen en Cathelijn
- Onderwijs: Karin en Hafida
- communicatie achterban extern (ouders, relatie OR): Sharon en Iris
- communicatie achterban intern: PMR geleding
- jaaragenda: Karin en Iris
- jaarplanning:

2. Corona maatregelen
Wat doen we als een leerkracht noodgedwongen thuis moet blijven?
- er is in de units een plan uitgewerkt hoe hiermee om te gaan.
Wat doen we als een kind noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt?
- De MR hoort graag van directie wat de visie hierin is.
Beslisboom neusverkoudheid
- hoe doen we dit in de herfst? Blijft iedereen dan thuis?
Wat zijn de plannen van de Kraal indien er een nieuwe lockdown komt?
- Kan de MR hierover geïnformeerd worden?
Wat zijn de te volgen stappen als er iemand op school Corona krijgt?
- De wens van de MR is om pro-actief geïnformeerd te worden.

3. Huisvesting
Ventilatie
Ventilatie is beter dan voorheen. Blijft problematisch
- Wat is de huidige stand van zaken?
- Is er een meerjarig onderhoudsplan?
Schoonmaak
zijn er mogelijkheden om tussendoor op school schoon te maken?

4. Begroting 2019 - 2020
- nog geen formele reactie op ingebrachte punt vanuit de MR

5. Cito’s
Citotoetsen
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- Cito heeft de toetsen aangepast. De toetsen worden in de week voor de herfstvakantie
afgenomen.
Beleid mbt methodetoetsen
- wens van enkele leden oudergeleding iig om tussendoor te horen hoe het ervoor staat
met de toetsresultaten. Ook na thuis oefenen is het prettig om te weten hoe het gegaan
is.
- Personeelsgeleding geeft aan dat het lastig is om deze informatie tussendoor te delen.
Schooladviezen:
- enkele leden van de oudergeleding vragen zich af of het gegeven advies overeenkomt
met het na 1 of 2 jaar behaalde niveau.
- Heeft de Kraal hier inzicht in? Is hier een meetinstrument voor?

6. TSO
Bij de kleuters loopt het goed, in de middenbouw is dit ook het geval. Er staat een
stevige groep jongens. Er lijkt goede communicatie te zijn met leerkrachten, er worden
spellen georganiseerd.
Daarnaast spelen de groepen buiten in andere shifts. Groep 4 speelt met groep 6, groep
3 speelt met groep 7.
Er zit ook steeds 5 min speling tussen de verschillende shifts.

7. Formatie 2020 - 2021
De formatie is rond! Vertrek Timo; vervanger wordt naarstig gezocht maar is lastig. Dit kan
impact gaan hebben.

Opmerkingen
● binnenkomende  stukken zorgen voor goede communicatie met Cissy en Aafke zodat zij

op tijd weten welke stukken er gevraagd worden + vanuit directie pro actief worden
ingebracht. Deze minimaal 1 week van tevoren inbrengen.

● ambities van de kraal Hoe staat het ervoor? Is eea verschoven ivm lockdown periode?

○ Sharon en Iris gaan in gesprek met Cissy > Cissy gaat jaarplan en jaarverslag delen
met de MR

Actie-items
1. Check de agenda of je kan op de geplande data voor de MR vergaderingen → iedereen

2. Navragen stand van zaken huidige status ventilatiesysteem → Iris > Cissy geeft aan hier
(continu) mee bezig te zijn. Diagnose is iig geweest dat het veilig is, maar er blijft hier
aandacht voor en wordt nagedacht dat ramen (veilig) kunnen worden opengezet. Blijft
lastig ivm koppeling van systeem met Stadsdeelkantoor

3. Formele reactie vragen op ingebrachte punt van MR mbt begroting 2019 - 2020 → Iris >
Cissy heeft ook de wens voor een duidelijker overzicht. 90% staat wel vast maar juist de
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10% waar wel invloed op is. Er is een werkgroep Financiën waar Cissy ook bij is gevraagd.
Zij heeft daar aangegeven dat de MR niet tevreden is met hoe eea nu op is gesteld en dat
dat beter moet. Vraag is of daar ook niet een link met GMR is/ moet zijn?

4. Karin checkt lijstjes mbt instemmings verzoek bij Sylvia

5. Jaarplan

Agenda voor volgende vergadering
● Dit wordt bepaald nav de ambities van de school. Sharon en Iris bepalen dit nav directie

overleg.


