MR vergadering 19 november 2020
Aanwezig Jella, Froukje, Maria, Birgit (notulist)
Id cie: Wouter, Jantina, Fokalien, Birgit, Frouwkje, Riejanne
1. Opening, welkom door Willemieke
2. Punten met id-cie
Evaluatie: een positieve evaluatie, iedereen was hier wel gelukkig mee. De vraag hieruit volgend
is: heeft de id-cie haar langste tijd gehad of niet? De identiteitscommissie gaat het reglement
weer door om eventueel te herzien hoe de id-cie verder gaat en of ze verder gaat. De uitkomst
zal naar de MR gaan. De MR moet hierover een advies uitbrengen. (zie reglement)
De methode (nu Trefwoord) houden we in de gaten, daar blijven we kritisch over.
We gaan naar een introductiecursus filosoferen met kinderen (Fokalien, Jella en Birgit).
Inzake de wereldreligies daar zijn we over aan kijken om dat uit te breiden, We kijken nu naar
samsam. In Trefwoord zit te weinig over de wereldreligies. Er moet meer bij komen aan
materiaal.
Geen stukje meer over de inhoud van Trefwoord is te vinden in de nieuwsbrief, wel komt er
informatie op de website over de thema's.
Welkom van Wouter voor Jantina, het nieuwe lid. Wouter legt in het kort even de procedure uit zoals
het gegaan is met de totstandkoming van de evaluatie. Wouter vult ook aan dat we de zichtbaarheid
willen vergroten van de identiteitscommissie.
Willemieke stelt de vraag vanuit het verslag over een gespannen sfeer bij de voorbereidingen van de
feesten. Het verslag licht dit verder niet toe. Bij de id-cie is dit ook niet bekend. De aanwezige
leerkrachten in deze vergadering ervaren verder geen spanningen, wel steun van de id-cie. Willemieke
geeft aan dat vieringen nooit tot spanningen bij leerkrachten mogen leiden. Dan moeten de vieringen
anders.
Kerst: Door corona nodigen we geen de ouders uit voor het kerstfeest; we organiseren een circuit
waarin we een attentie voor de mensen in het dorp gaan maken. Met de kinderen studeren we een
viering in (iedereen doet mee) die we gaan filmen. Ouders kunnen dit thuis met de kinderen gaan
bekijken.
De leden van de id-cie verlaten nu de vergadering. De mr vergadert verder.
3. Vaststellen agenda mr-deel: Extra verlof ivm zwangerschap Fokalien, nu mogelijk ivm verhoogd
risico voor corona.
4. Notulen vorige vergadering van 23 september 2020: Extra geld genereren; eerst niet nodig
omdat er een behoorlijk potje is bij de OR. Wellicht wel weer op de agenda om op deze manier
de muzieklessen en uitstapjes te kunnen financieren.
5. De mededelingen van Jella staan al verwerkt in de agendapunten.

6. De BSO; sinds de herfstvakantie op twee middagen onder leiding van Suzanne. We hopen
binnenkort nog een middag te kunnen draaien. De leerkrachten zijn positief. Voorschoolse zit er
voorlopig nog niet in. Het wordt wel als duur ervaren door ouders. Met toeslagen etc. zou het
betaalbaar moeten zijn. Wie weet straks ook in de vakanties, nu is dat in Balk wel mogelijk.
7. Peuters in school; Bij de zoektocht naar de BSO, wilden organisaties dat je een soort
samenwerking aan gaat, een IKC-gedachte. Een doorgaande lijn voor de kinderen creëren. Een
inhoudelijk argument en een argument voor het voortbestaan van de BSO en de peutersschool.
Geluiden van de ouders; van de mooie locatie naar de locatie in school, het schoolplein, als het
financieel niet meer uitkomt (minder dan 6 peuters) dan moet school het verschil erbij
bekostigen. Het zou als het heel klein wordt ook een peuter, kleutercombi kunnen draaien op
inhoudelijke gronden. De leerkrachten zien zeker wat in de aansluiting met de peuters. De
ouders zijn in dit verhaal niet helemaal goed meegenomen en Jella zegt dat het nog niet
helemaal uitgegeten is. Zij heeft veel overleg met Kidsfirst. Misschien moet er iets met de
communicatie van Kidsfirst naar de ouders. Deze week gaat Kidsfirst de ouders berichten over
de peuterschool.
8. Rapportfolio; Birgit licht toe over de nieuwe doelen in het rapportfolio en de verbinding met
thuis.
9. Schoolonderzoeken GGD; De GGD heeft zijn werkwijze aangepast ivm covid-19. Daarom komen
ze alleen voor de 5 jarigen op school en worden de kinderen van 9 jaar op een GGD locatie
opgeroepen voor vaccinaties en gezondheidsonderzoek. Het consult van groep 7 komt hierdoor
te vervallen. De vraag van Froukje; eerder in MR vergadering is aangegeven dat school liever
geen ouders en derden ontvangen op school, of er nu een uitzondering gemaakt kan worden
omdat alleen de 5 jarigen maar op school gezien worden. Goed voor ouders en overleg schoolGGD. Jella adviseert eerst te onderzoeken om een lokaal in de Treffe te gebruiken. Wij willen
momenteel liever geen ouders en derden in school. We wachten de vraag van de GGD af. School
gaat er in ieder geval over nadenken en op anticiperen. Misschien in de BSO.
10. Lustrum Meiboom: na dit jaar zijn we 5 jaar een school. Mooi om bij stil te staan. Tijdens gouden
weken een soort lustrumachtige activiteiten. Wie weet wat geld van OR erbij. Misschien een
commissie samenstellen. Birgit gaat polsen bij ID-cie en OR, of er interesse is. En even polsen
wie daarin zou willen zitten. Jella geeft zich al op.
11. Rondje groepen; groep 1,2 leuk sociaal groepje, leuk bezig. Groep 3,4 gaat ook lekker, levendig,
maar druk aan de slag. Groep 5,6 pittig groepje en daar hebben kinderen en leerkrachten wel
last van. Groep 7 en 8 is een hele fijne groep met een leuke sfeer. De kinderen denken echt om
elkaar. Voor de rust is het jammer dat Fokalien straks met verlof gaat.
12. Onderwijs in Coronatijd
nieuw dat Suzanne van de BSO kinderen gaat begeleiden van de subsidie uren. Misschien een
koffieochtend via beeldbellen, Jella wil dat best proberen. Een ouderavond online; op de andere
school is het algemene deel naar ouders toegestuurd en als ze er vragen over hebben konden ze
reageren. Voor januari gaat Willemieke een verslag maken en rondsturen, dan kan de OR dat
ook doen. De vraag is ook van ouders van groep 5, 6 om een vlogje te krijgen over hoe en wat in
de klas. We zitten wat met de privacy, maar er is vast wat mogelijk. Misschien ook in andere
groepen. Leuk idee! We bespreken dit ook even in het team, hoe kunnen we nu communiceren
met ouders.
13. Fusie Odyssee; geen nieuws

14. Convenant sponsering; wij houden ons aan wat van rijkswege wel /niet mag, wij doen
nauwelijks iets behalve Doekoe.
15. Volgende vergadering 13 januari 2021 19.30 uur

