notulen Medezeggenschapsraadsvergadering
BS de Neerakker
Dinsdag 3 november 2020, online aanvang 19.30 uur einde uiterlijk 21.00 uur
Aanwezig: Ron, Annemarie, Steffie, Marielle, Ingrid, Annemieke, Wilma
Afwezig: Deborah
Notulist: Wilma
1. Opening
2. Notulen september 2020: geen bijzonderheden, vastgesteld
3.

Vragen n.a.v. directiebulletin: /

4. Ingekomen stukken/post
Datum
Bron
September ‘20 Notulen GMR vergadering september 2020

-

Titel

Vraag naar aanleiding van notulen GMR: voortgang besteding werkdrukgelden: Werkdrukgelden
worden op de Neerakker besteed van vakleerkracht gym en ondersteuning in de groepen-> het geld
gaat dus rechtstreeks naar de formatie. Ron stelt voor om als team in een peiling te om te checken
of het team hier nog steeds achter staat.
Vraag m.b.t. veiligheidsplan: dit is blijven liggen en op dit moment wordt bekeken of dit alsnog
afgerond kan worden. Ralf Maes en Wendy (opvolgster Lenie). zijn hier op dit moment mee bezig.
Ook een stuk AVG wordt hierin meegenomen.

-

5. Acties openstaand van vorige vergadering(en)
Doel: voortgang acties uit vorige vergadering(en) bespreken.
Nr

Actie:
jaarverslag

Door:
Steffi/Wilma

Datum gereed / opmerking:
wordt vervolgd

6.

Relevante informatie o.a. vanuit Directie voor MR
- Ontruimingsoefening: twee keer per jaar vindt een ontruiming plaats. Een keer
aangekondigd, een keer onaangekondigd. Ron pakt dit op.
- Scholing MR/GMR – geen doorgang i.v.m. corona. Wordt doorgeschoven naar volgend
schooljaar.
- Jaarplan: er zijn geen relevante zaken om op dit moment op de agenda te zetten.
- Schoolontwikkeling: de onderbouw is op dit moment druk bezig met OGO. Onlangs heeft
een werkbezoek plaatsgevonden bij de Verrekijker in Ell, een school welke geheel
middels OGO werkt. De Neerakker wordt op dit moment in cluster 1-2 het thema
Sinterklaas op deze manier uitgewerkt. Els Coolen begeleidt dit traject. Er wordt
ingespeeld op de actualiteit en kinderen mogen zich op hun eigen manier ontwikkelen.
Spel staat hierin centraal.
- Vanaf groep 5 wordt voor goede rekenaars een manier van leren aangeboden welke
aansluit bij de ontwikkeling van het kind. De kinderen volgen een keer per week samen
met andere goede rekenaars een les en volgen de rest van de week een aangepast
programma binnen de eigen groep.

7.

OR

-

Aanstaande vrijdag vindt een overleg plaats tussen directie en OR m.b.t. Kerst 2020. Dit
wordt a.s. dinsdag besproken in het team totaal.

8.

Vanuit de GMR
- Zaken die momenteel spelen. Goedkeuring functiehuis.

9.

Vanuit PMR: /

10.

Vanuit OMR
- Enquête n.a.v. covid-19: Ron bespreekt kort de bevindingen vanuit school. Zaken die in
de enquête zijn benoemd , zullen een volgende keer (mits relevant en haalbaar) zeker
meegenomen worden.
- Indien er nog een keer een lockdown komt wordt eerst met de kinderopvang rond de tafel
gezeten alvorens tot een plan van aanpak over te gaan.
- Onderwijs in hele dagen op toerbeurt zal de volgende keer de voorkeur hebben.
- Het was fijn dat school en de MR op een lijn zaten.
- Wat is voor kinderen fijner? Hele dagen of halve dagen? Vanuit pedagogisch standpunt
hebben wij toendertijd voor halve dagen gekozen. Wat eventueel in de toekomst gekozen
zal worden is nu nog niet te zeggen. Dat ligt aan een aantal factoren die nu nog niet in te
vullen zijn.
- Hoe zit het qua onderwijs als een kind nu in quarantaine zit? Dit wordt per situatie
bekeken en is gelukkig slechts incidenteel. Het is maatwerk.

11.

Rondvraag voor MR-directie-evt. OR
- De vergadering gaat verder zonder de directie.
- Marielle is blij dat Kern Gezond weer op de Neerakker is.
- De Neerakker is 5 leerlingen gestegen in teldatum.

12.

Rondvraag.

13.

Sluiting.

-Notulen van de OR mogen voortaan naar de MR gestuurd worden.
-Marielle wil even delen dat je als ouder zijnde nu minder meekrijgt van school.
Dat is echt anders dan voorheen. Collega’s delen dit. We zijn blij dat we fysiek
kennismakingsgesprekken hebben kunnen voeren.

