Notulen voor MR vergadering
Datum
Voorzitter
Locatie
Notulist
Aanvang

11-03-2021
Linda van Broekhoven
Menneweg
Maryse
19.00 uur

A = afstemmen
Kenmerk
vergadering: B = besluit nemen

V = voorbereiden
M = meningsvorming

I = informeren
IN = inventariseren
IU = informatie uitwisselen
BR = brainstorm

Onderwerp:

Start

Corona: op de Menneweg tot nu toe goed, DIligence
wat minder goed. Er is een besmetting geweest in
groep 8, waardoor de hele klas naar huis moest.

Werkdrukgelden

Op dit moment wordt een deel van de werkdrukgelden.
niet uitgevoerd zoals planning, vanwege vervanging
door bijvoorbeeld ziekte. Vanwege het lerarentekort is
dit logisch. De vraag is of deze gelden kunnen worden
opgespaard om straks, wanneer mogelijk, voor meer
uren kan worden ingehaald. Maurice gaat hier
achteraan.

Coronagelden

Het bestuur is bezig met het inventariseren van ideeën
voor het geld wat wordt vrijgegeven. Het is nog niet
helemaal duidelijk of het bestuur beslist over deze
gelden of dat de school zelf mee mag beslissen.

Formatie

Maurice is aan het bekijken wat mogelijkheden zijn in
de formatie voor volgend jaar, maar dit hangt nog af
van leerlingenaantallen. Er zijn verschillende opties
mogelijk. Ook hangt dit af van wat er gedaan kan
worden met de Coronagelden.
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Er is een Corona-onderzoek gedaan onder de
medewerkers van alle scholen binnen de stichting. De
helft van de medewerkers geeft aan dat er veel inzet is
vanuit het team. Meeste leraren liever live. Wel zorgen
over thuiswerk. Over het algeheel is samenwerking
met ouders goed gelopen. Gevoel onder leraren is dat
ze tekortschieten in het lesgeven. Ouders hebben
ervaringen gedeeld over hoe het is gelopen op hun
scholen.
Vanuit de stichting zijn ze bezig om ‘pakketten’ te
maken, zodat er in de toekomst makkelijker online
onderwijs kan worden gegeven.
Er is een plan opgesteld voor zij-instromers met
betrekking tot de financiële kant. De vraag was of een
dure advocaat hetzelfde salaris zou moeten krijgen als
hij voorheen kreeg. Dit zal niet zo zijn, maar zo iemand
zal wel hoger ingeschaald worden.

Onderwijstijden

Het team geeft aan dat de schooltijden van dit
moment, vanwege Corona, erg goed bevallen. Het
team zou dit in de toekomst graag zo invoeren in de
vorm van een 5 gelijke dagen-model. Er is momenteel
veel minder onrust, omdat de leerkrachten buiten staan
tijdens de pauze in plaats van de Trias.

Nieuw MR lid

Er gaat een mail uit voor eventuele nieuwe
aanmeldingen voor een nieuw MR lid voor de
oudergeleding. Linda en Liane stellen samen een mail
op.

Trias

Er is nog geen informatie naar ouders gestuurd over
de huidige situatie rondom Corona en het
compenseren van niet gebruikte tussenschoolse
opvang. Er is via Maurice een korte brief gestuurd naar
ouders, maar ouders hebben behoefte aan directe
informatie vanuit Trias.

Rondvraag
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