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NOTULEN 2 februari 2021

Tijd: 19:45uur
Locatie: De Wijzer, Dalweg
Aanwezigen: Marije, Margo, Nicole, Elena, Sandor, Anneke, Mark
Afwezig: Jitte

1.
2.

Opening
Agenda:

In navolging van het schema dat is rondgestuurd is ook de begroting op de agenda gezet. Deze is nog
niet gereed.
3.

Notulen vorige vergadering

De notulen zijn niet besproken.
4.

Jaarplanning MR

Samen nemen we de jaarplanner voor de MR door. Opletten: de begrotingen lopen over
kalenderjaren, de schoolplannen en verslagen lopen over schooljaren. Anneke is op dit moment
bezig met het schooljaarplan voor 21-22, die samenhangt met de begroting 2022.
Voor wat betreft de begroting: die moet begin maart worden aangeleverd bij Delta. Daarvoor is het
handig dat de februarivergadering aan het eind van de maand wordt gepland.
In de jaarplanning nemen we per onderwerp op of dat informatief is dan wel of er
instemmings/adviesrecht op rust. Daarbij is ook nog belangrijk dat we onderscheid maken tussen de
gehele MR en de geledingen. We vullen het schema in deze kolommen aan. à actie Mark
In de planning nemen we op de informatieavond zoals die voorheen door school en MR werd
georganiseerd. Verder nemen we als vaste agendapunten op: inhoud volgende vergadering en
terugkoppeling GMR Delta.
5.

Begroting en Meerjarenbegroting.

De begroting van school voor 2021 moet nog worden gecompleteerd, Anneke moet deze begin
maart aanleveren bij Delta. Voorafgaand daaraan moet de MR nog de begroting hebben behandeld.
We spreken af dat Anneke de begroting rondstuurt en dat we deze schriftelijk afhandelen vóór
1 maart. Anneke stuurt de MJB ook mee.

6.

Meerjarenbegroting

Zie punt 5.
7.

8.

Mededelingen Anneke/MR personeelsgeleding
a. Nieuwe website, verzoek is om de komende tijd de site te bezoeken en je aandachtspunten
door te geven. We zetten de website als bespreekonderwerp op de agenda van de volgende
keer.
b. Cito M, Cito kan tot 15 maart de M-toetsen afnemen. Delta gaat open op 8 februari, dan
moeten we nog beoordelen of we de toetsen gaan uitvoeren. De eindtoets komt er snel
achteraan. Voor leerlingen met bijvoorbeeld vermoedens van dyslexie is het een vraag of zij
moeten voldoen aan de eis van drie achtereenvolgende toetsen. Dat beoordelingscriterium
zal naar verwachtingniet zo scherp worden gehanteerd.
c. Het schooladvies VO voor de leerlingen groep 8: de gesprekken worden wel ingepland en de
ouders ontvangen morgen een brief. De school heeft de richtlijnen van de PO-raad genomen
voor de adviezen. Er misten alleen de middentoetsen. De gesprekken zelf zullen online
plaatsvinden, vóór de voorjaarsvakantie.
d. Vooruitblik schooljaar 21-22: we verwachten weer 11 groepen te kunnen maken, maar
moeten de begroting met de formatiegetallen van Delta afwachten. Het leerlingenaantal
loopt dit jaar terug van 260 naar 240, deze dalende trend zal nog twee jaar doorgaan. De
krimp volgend jaar zal niet tot gevolgen leiden die nu al zijn te voorzien.
e. Rapporten: het rapport komt later dan de oorspronkelijke planning in verband met het
thuiswerken. De school gebruikt de studiedag van 22 februari om naar de inhoud van de
rapporten te kijken en past deze aan waar nodig. De 10-minutengesprekken zullen ook later
in dit schooljaar plaatsvinden.
f. Désiree heeft tot 4 maart verlof. Ze zal vier dagen per week gaan werken in de groep 7/8, op
vrijdag zal Pim deze klas doen.
Volgtopic

In grote lijnen is het online-onderwijs goed verlopen. Zeker vanaf de tweede week heeft school het
goed opgepakt met voldoende online momenten en duidelijke taakbrieven volgens een vast format.
De boodschap over het ongeoorloofd afwezig zijn viel bij ouders soms wat rauw op het dak, maar
was wel terecht.
We kijken met spanning uit op het weer starten op school. Niet iedereen zit op één lijn qua risico’s.
Het is ook de vraag hoe het gaat lopen bij besmettingen. We maken ons ook zorgen over de
haalbaarheid van de door het kabinet voorgestelde opzet, het fysiek onderwijs wordt zeer slecht
controleerbaar bij besmettingen. In hoeverre kun je als school hierop voorsorteren door
noodplannen klaar te leggen voor online onderwijs, klassen op te delen/om beurten op school te
laten komen en daarmee de besmettingskansen te verminderen? Welke andere maatregelen zijn er
nog te bedenken? Anneke heeft op 3 februari overleg met Delta om de opties met elkaar door te
nemen. Daarna zal binnen het team nadere afstemming plaatsvinden om het onderwijs op school
volgende week weer op te kunnen starten.
9.

Rondvraag

Margo: hoe zit het met de vervanging van MSI? Het systeem kan tot 1 april worden gebruikt. School
stapt over op Social Schools.

10.

Doorkijk volgende vergadering

Op de agenda het formatieplan, we behandelen de begroting 2021 tussentijds.
11. Sluiting om 21.20u

