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Notulen Medezeggenschapsraad 3 november 2020

Tijd: 19:15uur
Locatie: online
Aanwezigen: Elena, Marije, Jitte, Margo, Nicole, Mark
Afwezig mk: Desirée

1. Opening
Sandor maakt met instemming een appgroep van alle MR-leden (inclusief leerkrachten) om
voortaan zo de agendapunten te verzamelen en andere zaken te kunnen communiceren
rond de MR. Anneke neemt deel op uitnodiging van de MR. Het is geen overlegvergadering
met de directie van de school.
2. Agenda is akkoord.
3. Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld.
4. COVID:
Team is blij dat de scholen open blijven. School is bezig met een plan voor ‘wat als…’ en
houdt daarbij verschillende scenario’s voor ogen. Scholen van Delta zijn hierin vrij, er zit ook
heel veel verschil tussen scholen. Groep 8 is vorige week een dag niet naar school geweest
vanwege ziekte en de school had wat geluk met ziekte die nét in de vakantie viel. De
invalpool van Delta is al behoorlijk bezet.
COVID is wél dichterbij dan in het voorjaar. Mensen in ieders omgeving zijn ziek, ouders
houden met regelmaat leerlingen thuis. In geval van besmetting zijn er afspraken over welk
onderwijspakketje (rekenen, taal en spelling) via Snappet mee naar huis kan. Dat zijn geen
dagvullende programma’s, dat is nu te hoog gegrepen.
De Wijzer werkt nog aan verder aan het plan voor digitaal onderwijs. De MR neemt graag
kennis van dit plan.
Verkeerssituatie rond halen en brengen: het grasveld is nu niet meer toegankelijk vanaf de
straat, het hek is teruggeplaatst. De situatie is niet veranderd en het voorterrein kan nu niet
eenvoudig meer worden gebruikt voor veilig brengen en halen. Op initiatief van de
oudergeleding vraagt de MR aan de schooldirectie naar een visie op en plan voor halen en
brengen, het mogelijk gebruiken van het voorterrein hiervoor en de termijn van (mogelijke)
realisatie. Hoe is daarnaast de samenwerking te vinden met de gemeente, die, naar we

vernemen, een deel van de Dalweg wil reconstrueren naar een 30km-zone?
Zichtbaarheid leerkrachten: verloopt ondanks COVID redelijk goed. Contact via
communicatiekanalen, ook gaan vooral de onderbouwleerkrachten regelmatig mee naar
buiten voor contactmomenten met ouders.
Hoe is gescoord op de CITO? Is er nog een analyse uitgevoerd? De school heeft zelf een
analyse uitgevoerd. Er zijn wel effecten zichtbaar van de schoolsluiting in het voorjaar. Bij
spelling en rekenen zijn de gevolgen van het thuis leren te zien.
Er is wellicht een subsidie voor leerlingen die op achterstand zijn geraakt. De IB-er van de
school heeft dit in onderzoek. Het is wellicht goed om hieraan wat aandacht te besteden in
de berichtgeving van de school.
5. Volgthema digitaal lesgeven
In de onderbouw zijn lesmodules gebouwd voor Padlet. In de bovenbouw wordt het werken
met sharepoint/onedrive/teams ingevoerd, in Deltaverband. School moet dit zelfstandig
ontwikkelen, cursussen zijn vanwege corona ook niet doorgegaan. Sandor biedt aan om een
beknopte training te geven over Teams, zodat leerkrachten efficiënt ermee aan de slag
kunnen.
6. Rondvraag
Disco: is op het allerlaatst afgezegd. Wat was de reden dat dit zo laat gebeurde? Dit had alles
te maken met het plotselinge bericht over een leerkracht die positief getest was. ’s Middags
na de lessen heeft het team de afweging gemaakt. De MR bespreekt dat in zulke situaties
een snelle berichtgeving naar ouders/leerlingen belangrijk is. Het idee van een klassenouder
wordt besproken. Appgroepen van leerkrachten en leerlingen zijn niet wenselijk. Ook kan het
juiste gebruik van de Mijnschoolinfo-app hiermee helpen. Het gebruik van het voorbeeld van
de disco die niet doorging kan helpen het draagvlak voor de app te vergroten.

Reminder:
Vergaderdata MR 20-21: 3 november, 8 december, 2 februari, 23 maart, 11 mei, 29 juni

