Notulen
MR vergadering OBS De Sterrensteen
26 januari 2021
20:00 – 21:30 uur
Locatie: Teams
Vergadering is belegd door de voorzitter van de MR: Gert-Jan Dutman (OL/VZ)
Deelnemers: Gert-Jan Dutman (OL), Lotte Verheggen (OL), Nynke Harsta (PL), Marlie Calandra (PL) Maaike
Stuiver (PL)
Genodigden: Monique Inja
Gaarne lezen:

Bijlagen:

I Notulen 16 november 2020
II concept notulen GMR (vertrouwelijk)
III Jaarplan MR

Agendapunt

notulen

1. Welkom
Vaststellen notulist (Lotte)
2. Mededelingen
A. stand van zaken samenstelling MR

3. Vaststellen Agenda & Notulen
A. Notulen 16 november 2020

A. Er zijn geen vorderingen voor het werven van
een nieuw ouderlid.
A. Notulen van vorige week zijn in principe
goedgekeurd, maar bevatten nog teveel persoonlijke
details voor op de website. Monique en Marlie zullen
ze aanpassen zodat ze daarna geplaatst kunnen
worden.
Er is nog geen afscheidscadeau voor personeelslid.
Iets van Dille&Kamille vind ze leuk; we zullen een
kadobon bestellen ivm de lockdown, budget 25-50€.
Gert-Jan zal een kaartje regelen voor erbij; Het
bonnetje kunnen de PL uploaden via het algemene
declaratiesysteem.

4. Punten met Monique
A. terugkoppeling begroting
B. stand van zaken school
C. stand van zaken corona

A. Ondersteuningsbureau T.M. heeft een reactie
gegeven op onze vragen; hiermee zijn ze voldoende
beantwoord.
B.
-

formatieplan zal in de jaaragenda naar maart

verhuizen. Er wordt geen krimp verwacht, er
is veel aanwas in de jongste groepen. Nieuwe
ouders zijn enthousiast over de sfeer op
school, het online onderwijs in de jongste
groepen en het contact met de leerkrachten.
- Leerkracht bovenbouw stopt per 1 maart. Er
komt een nieuwe collega. Om onrust in de
klas te vermijden wordt dit nieuws gedeeld in
de week voor de voorjaarsvakantie en vindt
de wissel daarna plaats.
- het ziekteverzuim valt mee. De reïntegratie
van leerkracht bovenbouw gaat traag, zij
keert waarschijnlijk niet volledig terug voor
haar pensioen in mei. Leerkracht
middenbouw is flink getroffen door corona en
zal ook tijd nodig hebben om terug te
keren.Er is al een lio (van de Haydnschool)
die nu invalt, zij kan hierna de
zwangerschapswaarneming van Esther doen,
die haar tweede kind verwacht.
C. Naar omstandigheden gaat het goed. Er is veel
vraag naar de noodopvang, er zijn ca. 80 leerlingen.
De noodopvang wordt gedraaid met leerkrachten,
SKSG medewerkers en studenten. Omdat er veel
leerlingen uit groep 4 komen staat daar een eigen
leerkracht voor de klas, de andere doet het leren op
afstand.
De meeste leerlingen doen goed mee online; er zijn
een paar zorgleerlingen waar extra contact is gezocht
met ouders of hulpverleners.
Er is veel contact via de klassenapp, dit bevalt ook de
docenten.
Monique wil graag weten hoe de ouders het onlineonderwijs hebben ervaren; op de enquête in de
eerste lockdown is niet veel reactie gekomen. De PL
zal een aantal vragen formeren, de OL vult dit aan.
Marlie kan dit uitzetten via Google forms, als we dat
de komende weken regelen kunnen de resultaten
voor de voorjaarsvakantie binnen zijn.
5 terugkoppeling GMR

Notulen worden toegelicht. Er is morgen een extra
overleg.
De vakanties van o2g2 sluiten weer niet aan op
omliggende regio’s. Er wordt een vraag gesteld over
de visie op whatsappgebruik. Het is geen uniforme
werkwijze binnen 02g2

6. Eigen onderwerpen MR
A. zichtbaarheid MR/communicatie achterban

Een papieren flyer is niet uitvoerbaar in deze periode.
Personeel is bezig met een flyer; deze is voor nieuwe
ouders, niet persé voor MR. De huisstijl is tzt wel over
te nemen, maar duurt nog voor het af is. De oproep
voor een nieuw lid zou mee kunnen met de
vragenlijst, of via mijnschool of de sterrenstof
verspreid kunnen worden. Gert-Jan ziet de MRvoorsteltekst graag wervender.

7. Rondvraag

Lotte vraagt wanneer de eerstvolgende sterrenstof
uitkomt; volgens reglement hoort daar een stukje
over de MR in.

8. Afsluiting rond 21:00 uur

vergaderdata: 16-3 , 18-5, 15-6

