Medezeggenschapsraad Bs. De Vijfmaster – Veghel
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Mariëlle notuleert.
01.

Opening
Welkom aan allen.

02.

Notulen van 17 november (Besluitvormend):
Doorgenomen. Notulen is goedgekeurd, geen bijzonderheden.

03.

Ingekomen post:
- MR info is binnengekomen bij Mirjam.
- Mirjam heeft toegang tot de mailbox van de MR.
- Simone heeft dat tot nu toe beheerd. Mirjam zoekt de code even op en houdt het mee
in de gaten. Het is prettig als iemand van de personeelsgeleding deze functie van
Simone ook overneemt. Frans houdt de mailbox mee in de gaten.
- T.a.v. fusie kan er komende tijd meer post binnen komen.

04.

Rondvraag
/

05.

Agendapunten voor het besloten gedeelte:
- Mededelingen namens de directie (Informatief).
Opstart na lockdown:
- fijn om iedereen weer te kunnen ontvangen. De weersomstandigheden waren even
lastig.
- Nu na de vakantie merken we dat we ook echt weer in schema lopen en hebben we iets
meer bewegingsvrijheid (externe in de school).
- We zijn heel voorzichtig met het werken op het leerplein en houden goed rekening dat
de groepen niet door elkaar lopen.
- Fijn dat de MR voor de vakantie nog bij elkaar is geweest om even naar de wijzigingen
te kijken.
- Nu in de tweede week zijn er verschillende ouders die getest worden en verkouden
kinderen; verschillende klassen binnen SKIPOV al in quarantaine gegaan.
- Onderwijsproces willen we aan alle kanten door laten lopen. We stappen in een traject
van OnderwijsMaakJeSamen voor een impuls voor taalontwikkeling en rijke
leeromgeving. Wordt opgestart in april (3 bijeenkomsten voor zomervakantie en
vervolgt het volgende schooljaar).

Programma Klassen:
- Ellen heeft zich met Anita aangemeld bij Human (documentaire reeks Klassen) mbt
kansengelijkheid. Wij merken dat we heel veel dingen doen en toch voelen we dat de
opbrengsten het niet helemaal laten zien. Daar willen we de vinger goed op kunnen
krijgen. Klassen biedt aan als Pilot (25 scholen) om een gratis studiemiddag mee te
maken om op zoek te gaan naar de blinde vlek met een heel dichtbij doel waarmee je
de volgende dag aan de slag kunt. Het is ons gelukt om bij de 25 scholen te zitten.
Symposium ouderbetrokkenheid bij Passend onderwijs
- Viona heeft aan een symposium ouderatelier: bijeenkomst over ouderbetrokkenheid bij
passend onderwijs georganiseerd door een Samenwerkingsverband deelgenomen;
ouders zijn de grootste motor voor de ontwikkeling van hun kinderen. Belangrijk om
ouders goed mee te nemen om het nog kansrijker te maken. Met een hogere
ouderbetrokkenheid wellicht ook meer invloed op opbrengsten. Mogelijk is hier nog
veel in te halen. Viona zal Ellen mailen met de informatie voor de nieuwsbrief.
Pedagogisch tact en vervolgtraject
- Pedagogisch tact; vervolg op dit traject om te kijken hoe we onze identiteit goed naar
buiten kunnen uitdragen. Er komt een studiedag 30 juni waarbij 2 mensen met veel
ervaring m.b.t. merken ons meenemen in het stukje identiteitsontwikkeling. Ook voor
onszelf zal dan een duidelijke kapstok zichtbaar zijn waarbij we goed kunnen checken
wat bij ons past en wat niet. Vooral omdat we het als Vijfmaster verdienen om goed op
de kaart te staan.
Subsidie
- Subsidie van 30.000 euro binnen gehaald. Kwam voorbij vanuit DUO om onderwijs te
verhogen en stevige boost te geven. Wordt ingezet op IMC stevige basis. Gemeente
betaalt daar ook aan mee. 2 jaar 8000 voor school en gemeente 2 jaar 10.000 euro.
Andere kosten worden door fondswerving binnengehaald. Het overige budget gaat
naar het traject van OnderwijsMaakJeSamen voor de onderbouw. Deze subsidie zit in
eventueel trainingen en niet in structureel mensen. Je kunt voor 2 jaar trainingen of
programma inkopen, maar het is geen blijvend budget.
Budget extra geld vanuit overheid:
- Per jaar 300 euro per leerling, gedurende 2 jaar. Dat betekent voor ons een extra
leerkracht voor 2 jaar. We gaan met het team het werkverdelingsplan oppakken en
bekijken hoe we deze budgetten gaan verdelen en waaraan. Dit jaar gekozen voor extra
leerkrachten bij 3-4, 5-6, 7-8. Dat bevalt goed, maar we moeten samen weer beslissen
hoe we dit volgend jaar doen.
Boekentips van Viona:

-

Noelle Pamijer, Met plezier naar school! De onmisbare rol van ouders in het succes van
kinderen (komt uit in het voorjaar van 2021). Mariette Lusse, School en thuis. Succesfactoren
voor het verbinden van twee leefwerelden ( 2019)

Agendapunten voor het openbare gedeelte:
- Fusie SKOSO / SKIPOV (vergadering 2 februari, korte terugblik)
Simone en Frans hebben deelgenomen. Er komt een verslaglegging van. Simone maakt deze
openbaar op Sharepoint. Ze ontvangt deze mail via de GMR en Frans zal hem dan ook delen.
Ellen gaat met directieberaad het routeboekje doornemen.
- Rapportagegesprekken
Kort en krachtig via teams.
3 momenten waarop ouders kunnen intekenen, inclusief woensdagmiddag en voor ouders die
willen is een avond beschikbaar (op aanvraag).
Aantal ouders waren via teams niet te bereiken; een reminder uitsturen heeft geholpen.
Het gevoel via beeldscherm is toch anders dan live, maar was gezien de maatregelen een goed
alternatief.
Goede ervaring van ouder. Verbinding levert soms wat problemen op. Prima gesprek; kort en
krachtig.
Bij hoge uitzondering is er de mogelijkheid om op school te komen voor ouders, bijvoorbeeld
als er zorgen zijn. Dit is helpend.
Tip van Mirjam; status via Teams op bezet / beschikbaar kan helpend zijn voor ouders zodat ze
weten dat ze even moeten wachten (als de tijd iets uitloopt)
- Midden toetsen
Wel of niet CITO toetsen op Parro. Directieberaad geeft aan moeten we niet doen geeft geen
eerlijk beeld en geeft verwarring. We hebben op school besloten dat we alle toetsen afnemen
voor onszelf om te meten hoe is de ontwikkeling geweest de afgelopen periode. Is ook een
meetmoment voor ons voor de komende periode zodat we in juni kunnen terugblikken.
- Ervaringen onderwijs 2e lockdown
Hard gewerkt door iedereen; kinderen, ouders, leerkrachten. Allemaal digitaal vaardiger
geworden. Fijn dat het nu weer live kan.
- Ouderbetrokkenheid; geen aanvullingen op wat eerder is ingebracht. Oudergeleding heeft
het er onderling over gehad. Steeds meer onderzoek over wat ouders kunnen betekenen.
Kunnen we elkaar daar als ouders in ondersteunen. Bijvoorbeeld; soort van maatjessysteem
voor ouders. Als je jouw kind moet ondersteunen maar je weet niet hoe; kun je dan bij een
andere ouder terecht die je kan ondersteunen. Zodat het laagdrempelig is voor ouders.
Wellicht onderzoeken of daar draagkracht voor is. Zou heel mooi passen bij onze visie en
missie en om elkaar te ontmoeten. Kermerland heeft dit maatjesproject al lopen. Daar loopt
het als een trein. Dit zou een project kunnen zijn wat we verder kunnen verkennen.
Viona vraagt of we ook wel eens aan internationalisering denken. Via Erasmusplus zijn er
beurzen waarmee je kunt deelnemen aan bijvoorbeeld reizen naar het buitenland etc. Nufik is
ook een organisatie die over internationalisering gaat. Mogelijk voor de bovenbouw is dat heel
verrijkend.
Avond lentekriebels als pilot om ouders en kinderen online te kunnen verbinden. Deze avond is
voor groep 7 en 8.

Sportcoaches:
Ellen heeft de mail doorgestuurd naar alle leerkrachten van de sportcoaches voor het extra
bewegen. Geen zicht op wat er wordt opgepakt; leerkrachten geven aan dat er extra tips
gegeven zijn tijdens de lockdown mbt bewegen.
06.

Nieuws uit de GMR (Informatief)
/

07.

Mogelijke agendapunten voor de volgende vergadering
-

08.

fusie
ouderbetrokkenheid
werkverdelingsplan in concept met elkaar bespreken (gesloten deel)
Linda Peters sluit 28 april aan bij de MR

Sluiting
Ellen vraagt ouders of er buiten nu beter afstand gehouden wordt bij het ophalen van de
kinderen. Klein gedeelte waarop ouders mogen staan; toch wel groepjes bij elkaar waardoor
afstand houden moeilijk is. Blijft een aandachtspunt. Geen mondkapje; daar staan we achter.
Woensdag en vrijdag is het drukker en dan sta je toch dicht bij elkaar. Met het maken van
speelafspraken is het wat lastiger. Ellen denkt nog even na over de beschikbare ruimte voor
ouders bij het ophalen.

Actielijst
Wat
1. Stukje aanleveren PR voor nieuwsbrief de
Vijfwijzer, komende keer over nieuwe leden.
vervolgens iedere keer aankondigen volgende
vergadering in nieuwsbrief en tevens wat er
daarvoor besproken is
2. Mirjam mailt code voor de mailbox van MR naar
Frans
Mirjam en Frans checken de komende tijd de
mailbox van de MR.
3.
4.

5.

Viona levert informatie aan bij Ellen voor de
nieuwsbrief
Frans deelt documenten die via de GMR worden
aangeleverd.

Viona deelt een link met informatie zodat we
ons kunnen inlezen op ‘maatjes’ voor
ouderbetrokkenheid.

Wie
Wanneer
Oudergeleding Zo snel als
mogelijk; iedere
vergadering

Mirjam

Mirjam en
Frans
Viona
Frans

04-03-2021
Zodra
documenten
beschikbaar
worden.

