Notulen videovergadering Medezeggenschapsraad, maandag 18 mei 2020
Deelnemers:
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:

Amanda Tschin (voorzitter), Evelien Oldenhof
Astrid van den Arend (notulen), Vanessa Boender
Sylvain Bogerd , Linda de Wit

1. Opening
Geen bijzonderheden.

2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 4f inspectiebezoek kan vervallen, het bezoek is tot nader order uitgesteld. De
doorloopdag met Primo en CED heeft overigens wel plaatsgevonden. Het was een goede dag die veel
vertrouwen gaf voor het inspectiebezoek.

3. Vaststellen notulen en actiepunten vorige vergadering: 20 januari 2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Informatie en mededelingen van en vragen aan de schoolleiding
Vanuit de directie:
a. Formatie schooljaar 2020/2021
Het verwachte leerlingaantal per 1 oktober 2020 is 177. Dit aantal is voldoende om toch weer met
8 fte aan leerkrachten te mogen werken. Juf Meral heeft besloten ’t Schrijverke te verlaten omdat
zij toe is aan een nieuwe uitdaging, Juf Maaike Meijer zal het team komen versterken en zal in unit
7/8 gaan lesgeven. Zij werkt momenteel op van één van de andere scholen waar Sylvain directeur
is en was ook toe aan iets nieuws.

Vanuit de MR:
b. Oudergeleding MR
Er hebben zich twee ouders aangemeld die graag MR-lid willen worden. Amanda zal hen in
contact brengen met Vanessa en Astrid zodat deze ouders vragen kunnen stellen over wat ze
kunnen verwachten. Ook zullen ze uitgenodigd worden voor de vergadering op 6 juli.
c.

Cito-midden
De resultaten van de Cito midden zijn kort besproken. De gebieden DMT en spelling laten meer
dan voldoende groei zien. Rekenen laat ook voldoende groei zien, met name in groep 7 en 8.
Deze groepen lijken het meest geprofiteerd te hebben van het extra oefenen met automatiseren.
Bij begrijpend lezen is de groei minder dan gewenst. Dit blijft een lastig gebied omdat het niet
alleen leesvaardigheden vraagt, maar bijvoorbeeld ook kennis van de maatschappij.
Er zullen dit jaar geen Cito eindtoetsen worden afgenomen. Vanessa vraagt hoe er dan
omgegaan zal worden met het geven van voorlopige schooladviezen aan groep 7. De directie
geeft aan dat ze dit nog zal gaan uitzoeken. Sylvain zal deze kwestie ook bij het bestuur
aankaarten omdat dit natuurlijk bij alle basisscholen speelt.

d. Vragenlijsten sociale veiligheid
Net als voorgaande jaren zijn de vragenlijsten sociale veiligheid ingevuld door leerlingen, ouders
en personeel. De school heeft van elke doelgroep een hoog cijfer gekregen. (respectievelijk 8,5
8,6 en 9,1)

Er zijn twee vragen in de lijst waarop de score net onder de norm zit. Deze gaan erover of de
leerkracht actie onderneemt als kinderen bang zijn voor andere kinderen of als kinderen aan
spullen van een ander zitten. Bij deze vragen is zowel door kinderen als ouders vaak het antwoord
“weet ik niet / niet van toepassing” ingevuld.
De respons van ouders was laag, 15 gezinnen hebben de vragenlijst ingevuld, dat is slechts 19%.
e. Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van de brief aan de gemeente is wijkagent Wout Videler onverwacht bij Linda op
school langs geweest. Hij heeft uitgelegd dat er eigenlijk weinig aan de verkeerssituatie gedaan
kan worden. Een aanpassing moet langs veel commissies en brengt veel kosten met zich mee. Hij
heeft toegezegd dat er wel extra surveillance zal plaatsvinden. Linda heeft benadrukt dat hier
vooral behoefte aan is rondom aanvang en einde van de lessen en verder specifiek op donderdag
als de viskraam er staat. Wout Videler is inmiddels met pensioen. We hopen dat zijn opvolger de
surveillances zal uitvoeren.
Van de gemeente zelf hebben we alleen een reactie gehad, dat we geïnformeerd zullen worden
als er iets bekend is.
f.

Inspectiebezoek
Agendapunt is vervallen omdat het inspectiebezoek voorlopig is uitgesteld als gevolg van de
Coronacrisis.

5. Rondvraag
Astrid vraagt of er ook in deze coronatijd aandacht kan zijn voor het oefenen van schrijven, eventueel
als (t)huiswerk. Directie en leerkrachten geven aan dat zij ook zien dat dit belangrijk en nodig is, maar
dat er voorlopig gekozen is om de onderwijstijd te besteden aan het werken naar de einddoelen van
rekenen en taal. Het is ook de vraag of het gezien de hoeveelheid (t)huiswerk nog erbij te doen zou
zijn voor alle leerlingen. Binnenkort wordt bekend gemaakt of de scholen na 1 juni weer volledig open
kunnen. Dan zou er eventueel ook weer meer ruimte komen voor andere leerdoelen.

6. Mededelingen (ouders; leerkrachten)
Er zijn ouders die hebben aangegeven dat het contact met school tijdens de sluiting wel erg minimaal
was. De meeste kinderen hebben bijvoorbeeld nooit telefonisch contact gehad met de leerkrachten,
terwijl er ook scholen zijn die wekelijks belden met al hun leerlingen. Amanda en Evelien geven aan
dat er inderdaad niet voor gekozen is om iedereen te bellen. Het kost veel tijd en het is de vraag wat
het oplevert. Er zijn namelijk ook kinderen die aan de telefoon niets willen of durven zeggen.

7. Ingekomen post
Er is (waarschijnlijk) geen post binnengekomen.

8. Punten uit het activiteitenplan en overige vergaderpunten
Als gevolg van de Coronacrisis zijn er voor veel punten uit activiteitenplan geen nieuwe
ontwikkelingen.

9. Vaststelling prioriteiten volgende vergadering en/of afwijkingen van het
vergaderrooster.
De volgende vergadering is maandagmiddag 6 juli 2020.

Geplande onderwerpen:
- schoolgids (zijn er nog aanpassingen die doorgenomen moeten worden?)
- voorlopige schooladviezen groep 7
- als de scholen na de zomer niet open mogen, is er dan een plan?
- prioritering in plan van aanpak RI&E (was nog blijven staan)

10. Sluiting

Actiepuntenlijst
Actiepunt

Verantwoordelijke

Mogelijkheid groen dak bespreken met RI&E

Sylvain

Plan voor omgaan met voorlopige schooladviezen

Sylvain / Linda

Nieuwe ouders MR in contact brengen met Vanessa en Astrid

Amanda

