Notulen MR

Het IJzeren Kind/ 03JH/ Rosmalen

Datum: 13-10-2020

Tijd: 20.00-22.00u.

I.v.m. verscherpte maatregelen rondom Covid-19 is de vergadering via teams
Notulist: Frank
Ed

Aanwezig: Angelique, Liesbeth, Arjan, Elmar, Ingrid, Anita, Erwin en

Het eerste deel (20 minuten) is een besloten deel. Het tweede deel (1u.40m.) is openbaar.
20.00 - 2020u.

Welkomswoord (Erwin)

-Besloten deel-

Onderwerp

Besluit/uitwerking

Bekrachtigen
Jaarplan MR

Het jaarplan is vastgesteld.

Vaststellen
Jaarverslag MR

Er zijn enkele vragen gesteld ter aanvulling en verduidelijking. Met deze
aanpassing wordt het verslag vastgesteld.

Verkiezing MR-leden

In februari 2021 loopt de termijn van Liesbeth af (OMR). Datum scherp
houden en op tijd de verkiezingen in gang zetten.

Status +
Vervolgonderzoek

Geen expliciete verslaglegging.

20.20 - 22.00u.

Welkomswoord (Erwin)

-Openbaar deel-

Notulen 07-09
bekrachtigen

De notulen zijn vastgesteld

Opbrengsten
analyse (en evt.
aanvullende acties)

De citotoetsen zijn vorig schooljaar niet doorgegaan ivm Covid. Na de
zomervakantie zijn de toetsen wel afgenomen. De uitslagen zijn echter nog
niet integraal bekend. De internbegeleiders zijn nog aan het bekijken hoe
een en ander kan worden geinterpreteerd. Er lijkt nu ook een eenduidige
landelijke werkwijze vastgesteld. Komende weken wordt dit verder bekeken
en uitgewerkt. De IB-ers bekijken dit op schoolniveau en de leerkrachten
vertalen dit naar de eigen klassen. Er wordt ook rekening gehouden met
een toelichting voor de ouders.
Er is subsidie aangevraagd voor een aanvullend onderwijsaanbod in relatie
tot Covid. Hiervan kunnen ongeveer 100 leerlingen gebruik maken. Hoe de
specifieke inzet/uitrol er uitziet is nu nog niet bekend. Er is op dit moment
een grillig beeld te zien in de ontwikkeling van de leerlingen. Dit vraagt
duiding in relatie tot de inzet van de subsidie. De MR zal in een later
stadium kennis nemen van de subsidieaanvraag voor wat betreft de
instemmingsplicht. De MR komt z.s.m! met een reactie.

COVID-maatregelen
en communicatie
bespreken

De MR geeft aan blij te zijn met de communicatie/informatie naar aanleiding
van vastgestelde coronabesmettingen→helder, transparant en met
aandacht voor de privacy van de betrokkenen. Op dit moment zijn er geen
aanvullende maatregelen. Externen hebben zeer beperkt toegang tot de
school. Er is daarvoor ook een protocol beschikbaar.
Met Signum en Kanteel zijn korte lijnen m.b.t. de ontwikkelingen. Kanteel
staat toe dat de medewerkers mondkapjes dragen. Tussen basisscholen
onderling kunnen er (kleine) verschillen zijn m.b.t. de operationele uitvoering
van Covid-maatregelen. Deze verschillen vallen binnen de bevoegdheid van
de directeuren van de scholen.
De school gaat nu alvast nadenken over scenario’s voor het geval het
thuisonderwijs weer aan de orde zou zijn. Tevens wordt er voorbereid hoe
rekening gehouden (voortgang onderwijs) kan worden met afwezigheid van
leerkrachten bij een Corona besmetting. Ook voor kinderen in quarantaine
wordt voorbereid hoe voortgang te houden. Naast het onderwijs heeft de
school ook een maastschappelijke rol. Hierbij is extra aandacht voor
kinderen die buiten beeld (dreigen te) raken.

Informeren over
ARBO-jaarplan

Aan het ARBO-jaarplan wordt op dit moment gewerkt. Waarschijnlijk wordt
het plan de volgende MR-vergadering gedeeld.
Het rapport over de ventilatie is duidelijk. De ventilatie van het kindcentrum
voldoet aan de landelijke norm.

Jaarplan 2020 – 2021
bespreken

Het jaarplan is toegelicht. Het document geeft inzicht in de lijnen en
dwarsverbanden ten aan zien van de prioriteiten waaraan dit wordt gewerkt.

Taakuren bespreken

Aan de PMR is een voorstel ter instemming voorgelegd. Na de
herfstvakantie is er een overleg tussen de directie en de PMR en volgt
vastlegging.

Begroting:
informatie delen

Er wordt door het CvB gewerkt aan de begroting 2021. De RvT (Signum)
moet voor 1 januari de begroting voor Signum vaststellen. Daarna volgt een
doorvertaling naar de diverse scholen.

Formatieoverzicht:
Delen van
consequenties nav.
teldatum

Er is een bijstelling van het aantal leerlingen door het vertrek van een aantal
gezinnen uit de wijk. Er is geen trend van ‘leegloop’ te zien in de aantallen.
Er is echter wel sprake van overformatie. Op zich is dit nog niet
zorgwekkend. Maar het verdient wel aandacht en ‘scherp op de wind zeilen’.

Sluiting
Komende vergadering: wo. 2 december (notulist: Elmar)

