Agenda/Notulen MR vergadering

Datum bespreking: 22-09-2020
Plaats bespreking: Aula de Vijf Eiken
Aanwezig: Herman, Fieke, Lara, Wendy, Ilse
Karin, en Sven

Opgesteld door: Sven van Roij
Afwezig: Amy (verlof)

Punt.: verslag:
1.
Opening 19.00u
Fieke opent de vergadering nadat het nieuwe MR-team zich aan elkaar heeft
voorgesteld.
2.
Begroting ouderraad
Penningmeester van de ouderraad, Fiona van Alphen, geeft toelichting: de OR
rekent op een bijdrage van 75% van de ouders. De OR geeft aan dat zij met een
bijdrage van 20 euro per kind toekomen. De MR is hiermee akkoord.

actie:

De OR heeft gelden uit de begroting 2019-2020 over (activiteiten welke niet zijn
doorgegaan door de Corona-crisis). Zij gaan deze deels investeren in nieuwe
zaken, zoals aankopen nieuwe Sinterklaasversieringen conform PCPO richtlijnen.
Fieke geeft aan dat kosten voor de sponsorloop (EUR 50) niet in de begroting
opgenomen hoeft te worden. Deze mogen van de inkomsten van de sponsorloop
worden afgetrokken.

3.

4.

5.

6.

OR geeft aan: gelden voor de leerlingen van groep 8 staan nog gereserveerd.
Kunnen de schoolverlaters van schooljaar 2019-2020 een presentje krijgen? Sven
doet navraag bij Tjitske.
Actiepunten uit de vorige notulen:
Jaarverslag MR 2019-2020
Fieke stuurt de definitieve versie door naar de MR leden.
De MR is akkoord met de opzet van het jaarverslag.
Inventariseren scholingsbehoefte MR
Bij de GMR wordt navraag gedaan of er vanuit PCPO een opleiding/cursus wordt
aangeboden of ingekocht.
Fieke, Lara, Wendy en Ilse geven aan interesse te hebben in de
scholingsmogelijkheid bij CNV.
https://www.cnvacademie.nl/training/basistraining-gmr/
GMR
Gezamenlijke bijeenkomst (G)MR in Etten-Leur. Zie ‘Rondvraag/overige’.

Sven

Fieke

Karin

7.

8.

9.

10.

Fieke heeft contact gehad met Lolkje (oudergeleding GMR vanuit Anspach/de Vijf
Eiken). Lolkje heeft aangegeven om, indien nodig, aan te sluiten bij de MR
vergaderingen. Anders informeert zij Fieke voorafgaand aan de MR vergadering.
IKC
Wat is de status? Zie jaarverslag in e-mail Herman.
De management teams hebben een gezamenlijke kantoordag, afwisselend op
kantoor HumanKind/de Vijf Eiken. Ook met buitenspelen worden kinderen
uitgewisseld.
Oudertevredenheidsonderzoek?
Herman laat weten dat dit onderzoek wordt opgepakt door bestuur PCPO, als
school hebben we hier enkel een uitvoerende rol in.
In schooljaar 2021-2022 staat een nieuw onderzoek op de kalender.
Nieuwsbrief
Wat willen we in de nieuwsbrief zetten?
De samenstelling van de MR 2020-2021 en de bereikbaarheid wordt opgenomen
in de nieuwsbrief. Tevens wordt het bespreken van en het akkoord op de
ouderbijdrage beschreven.
Rondvraag/overige
- Op woensdag 7 oktober stond de bijeenkomst “alle geledingen GMR/ MR
Klankhof Etten-Leur” gepland. Vanwege corona wordt dit verplaatst naar
31 maart 2021.
-

Bestuur
PCPO

Fieke

Corona protocol: Sven geeft toelichting.
Noot: dit voorstel komt vanuit de werkgroep, moet nog langs het team en
het MT: Het probleem is tweeledig en heeft betrekking op afwezigheid
van leerling/leerkracht door Corona gerelateerde klachten en/of testen.
Andere reden is afwezigheid door ziekte en/of gebrek aan vervanging.
Doel: leerling absentie verspreiden, een groep maximaal 2 dagen zonder
fysiek onderwijs laten werken.
Voorgestelde oplossing:
Dag 1 afwezigheid leerkracht: kinderen worden op school opgevangen.
Dag 2 en dag 3: leerlingen werken thuis. De last spreiden we. Voorbeeld:
leerkracht groep 7A ziek: twee dagen zijn klas naar huis. Vervolgens twee
dagen groep 7B naar huis. We maken geen vlogs meer, omdat het om
slechts enkele dagen gaat. Leerlingen krijgen papieren pakket mee naar
huis. Dit noodpakket kan als lln of lkr thuis komt te zitten worden
gemaakt. Bovenbouw (evt. MB): krijgt tevens online taakblad.
Opzet eventuele scholensluiting volgt, alsmede het ‘what if’ als meer dan
4 leerkrachten ziek zijn. De werkgroep acht het niet wenselijk om groepen
te splitsen, hiermee worden namelijk meerdere groepen belast in
aandacht en aanpak.
Lara: is het mogelijk om met een groep een contactmoment in te roosteren Sven
bij afwezigheid leerkracht? Bv. via teams een dictee, les, etc? Sven vraagt
dit na bij de werkgroep. Is er animo voor om, bijvoorbeeld, niet
leerplichtige kinderen (groep 0-1) naar huis te sturen om een leerkracht

vrij te roosteren?
Fieke
Fieke: Arnoud wil volgende vergadering graag aansluit
en om een profiel te maken voor een directeur van de Vijf Eiken.
We nodigen Arnoud uit voor een toelichting op de kwaliteiten waarop
geselecteerd wordt. De MR oudergeleding gaat vervolgens in
samenspraak met de oudergeleding van ouderbetrokkenheid. De PMR
gaat in overleg met de achterban. De uitkomsten worden met Arnoud
gecommuniceerd.
-

De klusklas is in ontwikkeling: een samenwerking tussen Humankind, de
A-16 en de Vijf Eiken. Karin vult aan dat dit eerst terug naar de
bouwcoördinatoren gaat. We komen hier op terug.
Agenda punten / PM punten
3 november 2020: Arnoud sluit aan om een profiel te maken voor een directeur
van de Vijf Eiken
3 november 2020: Klusklas komt terug op de agenda.
31 maart 2021 gezamenlijke bijeenkomst GMR/ MR Klankhof Etten-Leur.

