Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 16-06-2021
Aanwezig: Richard, Femke, Jack, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian
Afwezig met kennisgeving:
1. Opening.
Richard zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.
We vergaderen, i.v.m. Corona, online.
2. Agenda vaststellen
Extra agendapunten:
• Voorzitterschap
• VCPO (siebrig)
3.
Notulen
MR
vergadering
19-05-2021
De notulen worden vastgesteld en op de website geplaatst.
4.
Actuele
ontwikkelingen
(siebrig)
update: veel gaat altijd via de MEMO, die wekelijks uitgaat.
•
•

•

•
•
•

punten:
De conciërge heeft een contract tot aan de zomervakantie
(via de gemeente Groningen). Zodra er een school voor hem in Groningen
is dan gaat dat voor en hebben we geen conciërge meer.
Er wordt met klem afgeraden om excursies, schoolreisjes vanuit de school
te organiseren. Wij hebben afgesproken om ons hier ook aan te houden.
Geld schoolreis terug? Niet nodig. Ouders worden voor de schoolreis altijd
apart benaderd, dat is dit jaar niet gebeurd.
Formatie
De formatie wordt gefinancierd met geld wat binnenkomt n.a.v. het
aantal
leerlingen.
Zie ook memo. Siebrig licht een aantal zaken toe.
Nog steeds vertrouwelijk! Met alle scholen binnen L&E is afgesproken om
dit tegelijk naar buiten te brengen. Dit kan pas als bij alle scholen alles
rond is!
Werkdrukgelden voor werkdrukverlaging (onderwijsassistente+ extra uur
vakleerkracht gym).
Hulp in de klas gelden is verlengd (onderwijsassistentes)
NPO
gelden:
n.a.v. de schoolscan is er binnen het team besproken waar we als school

deze
gelden
het
beste
voor
in
kunnen
zetten:
We denken als team aan:
* Leesonderwijs (voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen)
door het aanschaffen van een nieuwe methode en door onder
leiding van een expert het lezen als speerpunt voor het komend
schooljaar
te
nemen.
* Extra handen door een bevoegd leerkracht onder- en bovenbouw.
* Ook het sociaal-emotionele gedeelte is goed bekeken door het team.
Leerlingen die extra steun nodig hebben zijn in beeld.
Het
tekort
aan
leerkrachten
is
een
aandachtspunt.
De MR heeft instemmingsrecht. Het is nu lastig om er als MR al iets van
te
zeggen,
omdat
het
plan
nog
niet
is
afgerond.
De MR wordt meegenomen in het hele proces. Er wordt
afgesproken dat de MR aan de bel trekt wanneer ze iets missen.
5.Rapport.
Siebrig vraagt nu alvast om suggesties voor het nieuwe rapport
vanuit de oudergeleding, zodat er direct na de zomervakantie
mee
gestart
kan
worden.
Alvast
een
suggestie:
verhalende
uitleg
erbij.
6.

Facultatieve
gesprekken.
Waarom aan het eind van het jaar facultatief? Deze is niet verplicht.
Alleen als je behoefte hebt of de leerkracht heeft behoefte.
Officieel 2x per jaar schriftelijk, 2x per jaar mondeling.
De derde spreekavond is extra.
7.

VCPOopenbaar
onderwijs.
Er is onderzoek gedaan of het zin heeft om in de basis samen te
te gaan werken met het VCPO. Dit i.v.m. het teruglopen van het
aantal leerlingen. Er ligt een vertrouwelijk rapport, binnenkort komt
er een rapport beschikbaar voor publiek.

8.Protocol
na
de
zomervakantie.
Wat gaan we doen na de zomer, anticiperend op de versoepelingen.
De protocollen van het basisonderwijs zijn echter nog niet veranderd.
We wachten op bericht van de PO raad.
Tot die tijd kunnen we niet zo veel anders. We houden vinger aan de pols.

9. MR cursus.
Femke en Jack volgen in juni online de MR basiscursus.
Richard heeft naar het bestuurssecretariaat een mail gestuurd, met als
voorstel de MR cursus aan het begin of aan het eind van het schooljaar
te plannen. Dit is inmiddels in het DO besproken en wordt ook meegenomen in de GMR.
10.MR.
voorzitterschap:
Richard wil graag na 2 jaar voorzitter te zijn geweest terug naar de rol van
MR lid. Femke wil de functie van voorzitter wel op zich nemen en geeft aan
het verder zoveel mogelijk samen te willen doen.
11.Vaststellen
zie onder.
12.

data

MR

vergadering

komend

schooljaar.

Rondvraag:
Verzoek van een aantal ouders om de marge dagen niet te dicht bij
elkaar
te
plannen.
Femke vertelt enthousiast over Kunst in de Kerk waar ze is geweest.
Evelyn ( cultuurcoördinator) vertelt de MR over het cultuurplan dat ze
heeft geschreven. Kunst in de Kerk is een van de opties waar we voor
kunnen kiezen.

Sluiting 20.15 uur
mailadres: MR9wieken@lauwerseneems.nl

MR vergaderdata 2021-2022
Maandag 30 augustus
Woensdag 13 oktober
Maandag 29 november
Maandag 10 januari 2022
Dinsdag 1 maart
Woensdag 20 april
Maandag 13 juni
19.45 - 21.15 uur

