NOTULEN
MR vergadering OBS De Sterrensteen
16 maart 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: Fenneke Tjoelker (locatieleider)
Gaarne lezen:

Bijlagen:

I Notulen 26 januari 2021
II concept notulen GMR (vertrouwelijk)

Agendapunt

Aantekeningen voor eigen gebruik

1. Welkom
Vaststellen notulist (Marlie)

Marlie notuleert.

2. Mededelingen
A. stand van zaken samenstelling MR

A: werving nieuw lid oudergeleding + portefeuille
verdeling volgend schooljaar
Werving nieuw lid oudergeleding:
Personeel blijft in de MR volgend jaar. Lotte wil ook
weer deelnemen. Gert-Jan wil de voorzitterschap
overdragen, maar nog wel in de MR te blijven.
Is er iemand van het personeel het voorzitterschap
wil overnemen?
Flyer: Maaike mailt dit weekend de flyer. Iedereen
kijkt er even naar. Delen via mijnschool? Gert-Jan
heeft ook nog een document. Hij mailt dit naar
Maaike en kan samengevoegd worden. Linkje in de
flyer waar meer info staat?
Tijdsinvestering ook even toevoegen.
Nynke stopt volgend jaar als lid van de GMR.
Wie wil er in de GMR? Je hoeft niet in de MR te
zitten om deel te nemen in de GMR, maar misschien
wel wenselijk.
Het inschrijfformulier wordt aangepast, waar ook
ouderbetrokkenheid op aan wordt gegeven. Dit
schooljaar waarschijnlijk nog klaar.
In de teamapp van personeel noemen dat we
mensen zoeken in de MR.

3. Vaststellen Agenda & Notulen
A. Notulen 26-1-2021
B. notulen 16-11 op website?

A. Goedgekeurd.
B. Er is nog geen fiat van directie.
Fenneke vraagt Monique of ze op de website
kunnen.

4. Punten met Monique
A: stand van zaken school
B: stand van zaken corona
C: besteding rijksbijdrage nationaal programma
wegwerken (leer)achterstanden vanuit o2g2
D: uit notulen/volgens kalender

Mogelijk nog extra punten na overleg GJ en Monique
A: ontwikkelingen voorjaar 2021
Er komen veel nieuwe leerlingen in groep 1. De
aanwas van onderaf is groot. De school is beperkt in
ruimte. Wat als er zoveel aanwas is en er geen
lokalen meer zijn om een nieuwe groep op te
starten?
Personeel: leerkracht bovenbouw is gestopt en
nieuwe collega is nu werkzaam in groep 8.
leerkracht onderbouw gaat na de zomervakantie
verhuizen naar Arnhem en stopt dan bij ons.
leerkracht; ze heeft een kransslagader, maar heeft
niks met corona te maken.
leerkracht bovenbouw; ze gaat met pensioen per 1
juni.
leerkracht bovenbouw; werkt vanuit thuis. Ze geeft
via het digibord en er is een invaller in de klas. Dit is
totdat ze gevaccineerd is.
B: maatregelen in en om de school
Groep 7/8 draagt steeds minder een mondkapjes.
Leerkrachten missen contact met elkaar.
De middagpauzes doen de leerkrachten zelf. Het is
erg pittig om het moment, want je hebt geen
pauzes.
C: https://www.parool.nl/nederland/kabinet-trekt-85-miljard-euro-uit-om-corona-achterstanden-inonderwijs-weg-te-werken~bcba1f81/
welke wensen/ideeën leven er bij onze
achterban?
Het team gaat nadenken over hoe we dit gaat
inzetten. In de clusters komt dit terug. Hoe kan dit
goed besteed worden? Het is een subsidie voor 2
jaar. Je kunt denken aan onderwijsverlenging.
Dit kunnen we ook meenemen in de enquête.
D:
volgens kalender:
- Formatieplan (toelichting op huidige stand
van zaken, volgende vergadering -mei- een
concept versie)
Bij de volgende vergadering zal er een
concept formatieplan is.
-

schoolondersteuningsprofiel (jaarlijks
terugkerend, ter info)
Monique gaat kijken in welke periode het is.

Fenneke gaat dit navragen en deelt dit met
de MR. Wanneer kan hij op de agenda?
-

5. terugkoppeling GMR

overleg PL met directie (nu niet vast
ingepland, wel incidenteel)
PL vindt het wel prettig om dit 2x per jaar
vast in te plannen.

zie conceptnotulen GMR
afvaardiging Sterrensteen komende jaren?
Wie wil? Een ouder is wenselijk.
Hoe hebben Gert Jan en Lotte het ervaringen met
de communicatie toen we 2x dichtgingen?
- Er kwam veel informatie van verschillende kanalen.
Dit was het onrustig. Thuisonderwijs had niet persé
gehoeven. Als leerkracht was het ook schipperen,
omdat die ook met kinderen thuis zaten.
De GMR notulen zijn besproken.

6. Eigen onderwerpen MR
A. enquête afstandsonderwijs
B. zichtbaarheid MR/communicatie achterban

A: zie notulen 26-1
Maaike mailt punten en we vullen aan. Marlie maakt
een Forms.
B: Er moet nog een stukje in de Sterrenstof. Het
komt nu op de flyer.

7. Rondvraag
8. Afsluiting rond 21:00 uur
vergaderdata: 18-5, 22-6

Volgende vergadering is 18 mei.

