Notulen MR vergadering dd 2020-06-11

Aanwezig: Xanne, Joep, Maurice, Anton, Fieke, Diede, Henriëtte, Jos (notulant)
Afwezig: Danny (m.k.)

1. Opening: er is een enkel punt toegevoegd aan de agenda: Musical gr 8,
werkverdelingsplan en TSO (vanuit GMR)

2.

Informatiekalender
Deze komt vanaf volgend schooljaar digitaal via Parro en in de Duinbode wordt
deze per periode opgenomen zoals we gewend zijn. Niet meer op papier. Deze
kalender ging altijd mee met nieuwe ouders, deze wordt vervangen door een flyer
van Den Duin en Eskadee samen. Xanne geeft aan dat niet iedere nieuwe ouder
van Parro afweet. Hier zullen we alert op moeten zijn. Aan m.n. de oudergeleding
wordt gevraagd mee te denken over welke informatie er in de flyer zou moeten
komen. Verkeer wordt al als optie genoemd.

3.

Evaluatie jaarplan 2019-2020
De evaluatie van het jaarplan is binnen de MR al in stukken doorgenomen in
eerdere vergaderingen. Het team is nu bezig met de evaluatie. Het nieuwe
jaarplan zal in de 1e MR vergadering van het nieuwe jaar op de agenda komen.

4.

Herstart volledige week
De herstart van de volledig week is goed verlopen. Ouders geven aan dat de
inloop een prima manier is om gespreid binnen te komen. Dit geluid komt van
meerdere ouders buiten de MR. T.a.v. verkeer wordt aangegeven dat het wel
druk is maar dat iedereen wel alert is. Bij het ophalen van de leerlingen in de
middag is het wel drukker, de spreiding is dan minder.
Er wordt opgemerkt dat volgens het protocol het spelen op het plein niet meer in
gescheiden gedeelten hoeft. In het team is besloten om deze scheiding nog wel te
handhaven vanwege de positieve resultaten.
Er blijken slechts 2 leerlingen afwezig geweest te zijn uit voorzorg i.v.m.
gezinsleden/familie leden in de risicogroep. Daarnaast sommigen vanwege ziekte
van andere gezinsleden. Wanneer kinderen chronische klachten hebben die lijken
op Corona zoals bijv. hooikoorts, mogen ze met een negatieve uitslag van een
Corona test of met een doktersverklaring gewoon naar school komen.
Musical groep 8. Volgens het protocol mag deze niet worden opgevoerd in school.
Er wordt gekeken wat mogelijk is. In het DAT overleg van 11-06 is nog geen
definitief besluit gevallen. Er wordt onderhandeld met de Mayboom maar dat
verloopt stroef. Alternatief zou zijn via een lifestream.
De MR geeft aan dat we graag een musical zien met ouders. In andere dorpen
schijnt dit ook te gaan gebeuren dus moet het in Made ook kunnen. Ouders
hebben al contact gezocht met Anton en er zijn 21 ouderparen bereid om mee te
denken en werken. Wat zijn de spelregels?

Het bestuur stelt dat afgestemd moet worden met alle SKOD scholen. De MR
geeft aan het bestuur te willen benaderen wanneer binnen korte tijd geen
duidelijk plan vanuit bestuur/school gerealiseerd is.
5. Formatie nieuw schooljaar
Het werkverdelingsplan is tav de groepsverdeling goedgekeurd: 3 kleutergroepen
en daarnaast 6 homogene groepen. Ook de schooltaken en de inzet van
werkdrukverlagende middelen zijn goedgekeurd door team. De invulling van de
groepen zal op korte termijn afgerond zijn. Dit wacht enkel nog op definitief
uitsluitsel omtrent vacatureruimte.
6. Urenberekening/studiedagen
In het schooljaar 2020-2021 zijn 9 studiedagen opgenomen: 17 sept, 18 nov, 4
en 5 febr, 2 apr, 26 april (skoddag), 25 en 26 mei en 12 juli. Het minimum
vereiste aantal lesuren bedraagt 940, wij komen uit op 944 uur. Er is geen
calamiteitendag opgenomen. Indien er lestijd dient te worden ingehaald vanwege
een calamiteit, dan kan een studiedag worden ingetrokken.
7. Evaluatie Snappet
Opgemerkt wordt dat Snappet heeft meegedacht in de Coronatijd, o.a. door
instellen van chatfunctie waardoor lkr contact heeft met lln. In de thuiswerktijd
hebben ouders kunnen meekijken met Snappet.
8. Leerlinginstroom/aannamebeleid
Aannamebeleid is met terugwerkende kracht per 1 jan 2020 gewijzigd. Geen
postcodegrenzen meer vanwege over-inschrijvingen en omdat het weinig effect
had op de juiste verdeling. Ouders hebben met nieuw beleid meer vrije keuze.
Er wordt nu per maand gekeken wie ingeschreven wordt en aangenomen kan
worden. Voor Den Duin geldt een aanname van 25 kinderen per jaar, verdeeld
over 2 kinderen per maand. Niet opgevulde plaatsen gaan mee naar de volgende
maand, zijn er per maand meer aanmeldingen dan open plaatsen, dan volgt er
een wachtlijst.
Criteria: 1. broertje-zusje
2. is er al gebruik gemaakt van Duinelot
3. wonend in de kern Made
4. wonend buiten Made
9. Schoolplan 2020-2025
Deze wordt goedgekeurd. Tav groeien naar IKC wordt vermeld dat het streven is
dat Den Duin binnen 5 jaar een IKC is voor kinderen van 2 t/m 13 jaar. Nu al
wordt ervaren dat het personeel van Den Duin, Duinelot en BSO samen al meer
groeien naar een eenheid.
10. CAO onderwijs
Er zijn nieuwe functie-omschrijvingen opgesteld en goedgekeurd door GMR.
Eventuele aanpassingen betreffende CAO komen via de GMR.
11. Rolagenda verkeer

Verkeer komt als item op de rolagenda en wordt 1x per jaar besproken. Dit is
verplicht wil onze school gaan voor het BVL Label zilver. Er is ook een ouder
gevonden die als contactpersoon tav verkeer gaat opereren.
12. MR vergaderingen inplannen
Voor schooljaar 2020-2021 zijn de volgende data voor MR overleg vastgesteld:
Woensdag 23 september
Dinsdag 8 december
Dinsdag 2 februari
Dinsdag 30 maart
Donderdag 20 mei
Dinsdag 6 juli
W.v.t.t.k.
•

•

TSO: de kosten blijken beduidend hoger te zijn. Reden is dat er te weinig
vrijwilligers beschikbaar zijn wat tot gevolg heeft dat er meer beroepskrachten
aanwezig zijn. De kosten komen geheel ten laste van school.
Wat zouden we als positief vanuit de Corona-tijd mee kunnen nemen?
De volgende opties worden genoemd:
o
o
o

De inloop
Wanneer lln door ziekte langdurig thuis is kan google meet worden
gebruikt
Wanneer lkr ziek is kan de leerling wellicht via thuiswerken schooltaken
maken (instructiefilmpjes e.d. zouden kunnen worden opgeslagen op databank).

13. Actielijst
We spreken af in de 1e week van nieuw schooljaar echt een up to date stukje
voor de website te hebben. Voor de nieuwe leden een nieuw stukje met foto.
Insturen naar Jos.
T.a.v. MR reglement gaat Jos navragen binnen SKOD wat de bevoegdheden zijn
tot herschrijven.
14. Notulen MR
Goedgekeurd
15. Notulen GMR
Geen vragen of opmerkingen
16. Koffieschenken kennismakingsavonden
Deze avonden zijn op 3, 7 en 10 september. Maurice is 3 september van de
partij. Jos vraagt bij Joep en Danny na voor mogelijkheden andere dagen.
17. Verdeling functies binnen MR
Jos blijft voorzitter
Fieke wordt vice-voorzitter
Maurice wordt adviserend lid voor 2020-2021

Penningmeester is niet meer nodig sinds we geen eigen rekening meer hebben.
Eventuele kosten kunnen worden gedeclareerd of gemeld bij de direkteur van
onze school.
Jos vraagt na bij Danny en Joep naar eventuele interesse voor GMR. Wanneer
geen interesse, doen we oproep via Parro, eveneens voor een notulist bij de GMR.
18. Afscheid aftredend lid
Anton wordt hartelijk bedankt voor zijn zeer gewaardeerde inzet de afgelopen 6
jaren voor de MR en krijgt een leuk presentje.
19. Rondvraag.
--

Actielijst
Actie
Meedenken over info flyer Den Duin-Eskadee, suggesties
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Jaarplan 2020-2021 agenderen 1e MR
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MR reglement navraag doen
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Verdeling functies en namen leden aanpassen op website
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