Notulen MR vergadering
Datum:
Plaats:
Tijd:

Maandag 16 november 2020
MS Teams
20.00 – 21.30 uur

Voorzitter:
Notulant:

Niek Janssen
Laura van den Broek

Afwezig:

Anja Jansen

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
- MR vergadering 23 september 2020
Goedgekeurd en staat op de website.
3. Ingekomen stukken
- Vraag vanuit oudergeleding: Zijn er op school afspraken over de inzet van vrijwilligers?
Denk aan mensen die mee willen helpen met klusjes in en rondom de school.
 Deze persoon kan contact opnemen met Thomas.
4. Schoolse zaken
- Situatie onderwijs i.r.t. corona
Tot op heden is het steeds gelukt om bij afwezigheid van leerkrachten vervanging te krijgen
voor de betreffende groep. Dit lukt niet altijd met vervangers vanuit Prodas maar moet ook
worden opgelost met eigen collega’s die extra komen werken. De vervangers zijn erg
schaars op dit moment. We mogen blij zijn dat het op dit moment lukt om een goede,
tijdelijke oplossing te hebben voor groep 1-2A en groep 7 waar voor langere tijd
vervanging nodig is.
-

Wachtlijsten/aanmeldingen
Onlangs hebben we helaas een gezin moeten verzoeken om naar een andere school te
gaan. Het betrof een gezin met kinderen in verschillende, bestaande groepen. Gezien het
leerlingenaantal en de aandacht die een van de betreffende groepen nodig heeft, is dit
besluit genomen.
Leerlingen die nog 4 jaar moeten worden kunnen we wel plaatsen op school.

-

Begroting/formatie
Er zijn 2 vacatures op school, 1 vacature in unit 1-2 en 1 vacature in unit 5-6. Op dit
moment is de vacature in groep 1-2 ingevuld. Na de kerstvakantie zal deze nieuwe collega
starten in tijdelijk dienstverband. De vacature in unit 5-6 staat nog open.
In verband met de grote groepen 1-2 zal na de kerstvakantie de organisatie in deze unit er
iets anders uit gaan zien. Nieuwe leerlingen die instromen komen is een soort
instroomgroepje onder leiding van Hilde V., Petra en Hannie. Het is belangrijk om dit z.s.m.
naar alle betreffende ouders te communiceren.

-

HR beleid – arbeidsovereenkomsten
Vraag vanuit oudergeleding: kan een leerkracht plotseling vertrekken gezien de situatie die
zich in groep 1-2A heeft voorgedaan?  Dit besluit is in goed overleg tussen de
betreffende collega en de school genomen.

-

Vragenlijst veiligheid
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De vragenlijst is positief gescoord door leerlingen. Het
zou interessant kunnen zijn om te weten hoe deze vragenlijst op andere scholen wordt
gescoord. Zijn de resultaten van het Talent vergelijkbaar?

-

VVTO
Ter info.

-

Open dag
Op dit moment zijn er nog geen plannen gemaakt m.b.t. de open dagen in februari/maart
2021. Gezien de huidige maatregelen zal die zeer waarschijnlijk niet door kunnen gaan
zoals afgelopen jaren. De scholen in cluster Asten zullen hierin gezamenlijk optrekken en
met een alternatief komen. Wat dat zal zijn is op dit moment nog onduidelijk.

5. Gebouw en brede school / Kindcentrum
- Stand van zaken Strategisch huisvestingsplan (SHP)
Dit schooljaar zal er een extra ruimte worden gecreëerd op de 1ste verdieping. Daarnaast
ligt nog steeds de aanvraag voor twee extra lokalen bij de gemeente.
Op dit moment is er een oplossing voor de leerlingen die dit schooljaar nog instromen op
school, dit is echter geen langdurige oplossing.
6. (G)MR
Geen bijzonderheden.
7. Passend onderwijs
Geen bijzonderheden.
8. Website / #Talent
Geen bijzonderheden.
9. Agendapunten volgende vergadering
- Begroting/formatie (definitief)
- Rooster van aftreden
- Verkiezingsprotocol
10. Rondvraag
Geen vragen.

