Notulen MR vergadering 13-10-20

Aanwezig: Roel (voorzitter), Lieke, Silvia, Ad, Inge en Ilona (verslag)

1. Openen en vaststellen agenda:
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Mededelingen: geen
Ingekomen stukken:
• We krijgen veel post over cursussen.
• Voorstel Sarah over klankbordavond (zie punt 4).

3. Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen. Notulen zijn vastgesteld.
4. Voorstel Sarah klankbordavond:
Sarah heeft gevraagd of wij organisator willen worden van de klankbordgroep
van de ouders. Het is ons niet helemaal duidelijk wat het doel van Sarah is
voor deze avonden. Het lijkt ons niet goed als docenten mede-organisator zijn
van een klankbordgroep voor ouders. Spreken ze dan openlijk? We denken
dat we als MR wel zelf onderwerpen kunnen bespreken met onze achterban in
een achterbanmeeting, niet in een klankbordgroep. Voor een klankbordgroep
denken we dat het MT een ander doel en andere onderwerpen zou hebben.
We vinden het belangrijk dat er een klankbordgroep is, maar denken niet dat
de MR deze zou moeten organiseren. We willen wel graag kunnen aansluiten.
De communicatie rondom (het opheffen van?) de klankbordgroep en de
onderwijsmaatjes is belangrijk. Er moet voor gewaakt worden dat de
klankbordgroep niet enkel uit mensen bestaat uit het onderwijsveld.
Roel koppelt dit terug aan Sarah.
5. Jaarplanning 2020-2021
Er is een jaarplanning doorgestuurd. Deze is nog erg leeg. We stellen voor om
1 lid van de PMR en 1 lid van de OMR af te vaardigen om de planning met
Sarah concreet te maken. Het is nu lastig om de vergaderingen te plannen,
aangezien we niet weten wanneer we welke stukken zullen krijgen.
Roel en Silvia gaan met Sarah praten.
We plannen een nieuwe vergadering: ma 23 november 19:00.
We gaan vragen of alle MR-leden een emailadres kunnen krijgen, zodat we
een team in Teams kunnen maken, voor het geval we ivm corona niet samen
mogen komen.

6. Status plannen thuisonderwijs:
De helft van het Team heeft een cursus gehad over het onderwijs geven via
Teams vanuit thuis. De andere helft krijgt deze cursus binnenkort. Zo kunnen
leraren die fit genoeg zijn, maar wel thuis zitten, les geven vanuit thuis. Er
staan nog wel wat vragen open.
Als leerlingen thuis komen te zitten, moet er ook iets geregeld worden. Daar is
nog veel discussie en onduidelijkheid over. Er is wel een pilot geweest, maar
daar is nog geen terugkoppeling van geweest.
We zien graag een plan van aanpak, incl een beleid rondom contact met
ouders en thuiszittende kinderen.
Roel koppelt dit terug met Sarah.
7. Verkeersveiligheid / drukte rondom school:
Er stond een artikel in het Brabants Dagblad over de capaciteit van de
parkeerplaats voor de sportclubs. Daar werd de verkeersveiligheid niet in
genoemd. De gemeente (Paul vd Graag) heeft bij navraag door Ad
aangegeven dat ze de ingang van de parkeerplaats gaan verleggen naar de
Hommelse Dijk. Hierbij hebben de omwonenden nog wel inspraak. De
gemeente hoopt dat ze voor het eind van het schooljaar nog kunnen
beginnen.
Ad gaat in november bellen om navraag te doen naar de stand van zaken.
8. Jaarverslag:
Er komt geen jaarverslag, want we leggen onze prioriteiten elders.
9. Acties mbt flyer:
Er zijn teksten en foto’s gemaakt. Gideon van Brussel gaat de flyer ontwerpen.
Roel gaat de foto’s naar allen doorsturen voor akkoord.
Inge en Lieke gaan de documenten met teksten naar Roel sturen die ze
vervolgens deelt met allen. Deadline goedkeuring teksten: 26 oktober.
10. Rondvraag:
Inge vraagt hoe de ervaring was met de contacten met ouders toen de
docenten mee naar buiten liepen het schoolplein op. De reacties zijn positief.
11. Wat koppelen we terug naar de ouders?
Er zijn binnen de MR nog veel vragen over thuisonderwijs. We gaan dit
voorleggen aan het MT.
De volgende vergadering is maandag 23 november. De locatie zal afhangen
de coronamaatregelen. Dus als er vragen of opmerkingen zijn, graag even
mailen.

