Notulen MR-vergadering 5 maart 2020

Aanwezig: Neeltje, Ilse, Anna-Rixt (later), Suzanne, Laurey.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen vorige vergadering
GMR nieuws
Opzet begroting 20/21 → volgende vergadering
Concept planning vakanties / studiedagen 20/21
Analyse Cito scores
Noodplan
Stavaza/Evaluatie nieuwe opzet schoolleiding (besloten)

1. Opening en afspraken
- Agenda vooraf mailen aan MR-leden en teamleiding. Teamleiding uitnodigen indien
nodig.
- Stukje op de website over MR-vergaderingen, waarom er geen notulen zijn gedeeld
afgelopen 2 keren en waarom de vergaderingen besloten waren.
2. Notulen vorige vergaderingen
Afgelopen MR-vergaderingen zijn anders gelopen dan we verwacht hebben aan het begin
van het schooljaar.
Normaliter zijn de meeste MR-vergaderingen open voor publiek.
De eerste vergadering was een opstartvergadering met nieuwe leden, vandaar dat deze
gesloten was.
De tweede vergadering is het thema veranderd aangezien Cordula te kennis had gegeven te
stoppen op MKC de Amstel, waardoor de vergadering met bestuurder Arnold Jonk
plaatsvond en de vergadering een gesloten vergadering werd.
De afgelopen vergadering (5/3/2020) was open. Daarvan is deze notulen.
Een stukje over de MR:
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel en voert regelmatig
overleg met elkaar en met de schoolleiding. Het doel van de MR is een goed adviesorgaan
zijn voor de directie, toezien op kwalitatief goed onderwijs en het bewaken van belangen van
leerlingen, ouders en personeel. Het uitgangspunt van de MR van is meekijken, meedenken
en meebeslissen.
De MR bestaat dit schooljaar uit:
Laurey (leerkracht onderbouw)
Neeltje (leerkracht bovenbouw)
Anna-Rixt de Voogd (moeder van Tiemen en Taeke)
Suzanne van der Vlugt (moeder van Kyra en Mees)
De vergaderdata en notulen van de MR staan op de website van de school onder het kopje
informatie.

De eerstvolgende MR vergadering vindt online plaats waarschijnlijk op 21 april.
Wil je als toehoorder bij een MR vergadering aanwezig zijn, meld dat dan via
mr@mkcdeamstel.nl.
3. GMR nieuws
Nog geen terugkoppeling van de GMR. Neeltje en Laurey gaan daarachter aan.
4. Opzet begroting - verplaatst naar volgende vergadering
5. Concept planning vakanties / studiedagen 20/21
Studiedagen schooljaar 20/21
Als de GMR de meivakantie vaststelt zoals het nu staat aangegeven, dan is het als volgt:
2 weken meivakantie, vervolgens 3 dagen school en wederom 2 dagen weer vrij. Weekend
daarna Pinksteren. Zou het een optie zijn om dan van die dagen studiedagen te maken en
dat de kinderen 3 weken vakantie hebben.
We wachten GMR af en we komen daar later op terug.
Vraag:
Op het definitieve vakantierooster van dit jaar staat de dag voor de zomervakantie als
studiedag geroosterd. Nu is dat niet zo in de agenda en ook niet doorgekomen in de mail
naar ouders.
Ik kan niet terugvinden dat de MR niet akkoord zou zijn gegaan met deze dag. Wat
urenberekening betreft klopt het ook. Zie bijlage.
Kunnen jullie bespreken wat we kunnen doen met deze dag? Alsnog opnemen en ouders
informeren? Of desnoods een studiemiddag? Het geeft ons namelijk bijvoorbeeld de
gelegenheid om nieuwe groepen in te richten die dag. Anders zou ik willen voorstellen dat
we de dag meenemen in een van de eerste weken na de zomervakantie.
optie 1: Voorkeur studiedag door laten gaan, om lokalen in orde te maken en devices in orde
te maken etc.
optie 2: Halve dag.
optie 3: Eventueel als het wettelijk niet kan, meenemen naar volgend jaar en wel door laten
gaan als schooldag.
MR geeft akkoord via de mail.
6. Analyse Cito
Ilse deelt de overzichten over de Citotoetsen en wat we besproken hebben met het team
over de resultaten en wat we doen met de resultaten die opvallen. Welke interventies doen
we als school. Hoe communiceren we over je speerpunten of aandachtspunten.
7. Noodplan
Ilse legt noodplan uit en de 3 scenario’s.
1. vergroten van de groepen.
2. gestimuleerd om vakdocenten / onbevoegde mensen in te zetten.
3. 4-daagse schoolweek, 1 dag anders ingezet worden.

Is het een optie om een enquête onder de ouders te verspreiden hierover. Andere scholen
hebben al enquête gedaan, waarschijnlijk hebben andere scholen een andere uitkomst.
MR gaat noodplan bekijken en dan eventueel bij Arnold aangeven een enquête te willen
afnemen onder de ouders.
Op studietweedaagse gaan we het met team ook bespreken. Wij koppelen terug na de
studietweedaagse op de volgende vergadering wat eruit komt vanuit het team.
8. Stavaza/Evaluatie nieuwe opzet schoolleiding (besloten)
Agenda april / mei
1. Notulen vorige vergadering
2. GMR nieuws
3. Stavaza/Evaluatie nieuwe opzet schoolleiding (besloten)
4. Vaststellen Begroting 20/21
5. Vaststellen formatieplan 20/21
6. Verantwoording ouderbijdrage à OR uitnodigen?
7. Bezetting MR à zittingsduur oudergeleding, wat is logisch/handig?
8. Noodplan (studietweedaagse uitkomsten)
9. Studiedagen
10. Opzet begroting 20/21

