Agenda Vergadering Medezeggenschapraad
Datum

: 15 februari 2022

Aanvang

: 19.30 uur

Plaats

: Online via TEAMS

Aanwezig : Marijke Winiarski (voorzitter)
Karlijne van der Vos
Mariska Valk
Jantine van de Werken
Afwezig

: Luuk Gieles (secretaris)
Anouk Loef

1. Opening
Marijke opent de vergadering. In verband met de afwezigen zal deze
vergadering kort en krachtig zijn. Jantine maakt de notulen.
2. Vaststellen notulen van het overleg d.d. 30 november 2021
De notulen is goedgekeurd.
3. Vaststellen agenda
Extra punt toegevoegd omtrent werktijdfactor en interne wisseling
leerkrachten.
SOP en OR laten vervallen.
Twee weken voor aanvang vergadering zullen Marijke en Karlijne doornemen
wat er alvast op de agenda kan komen te staan.
4. Nieuws van de directie/het team
- Update verbouwing school
Er is een gesprek geweest over de urgentie van de verbouwing voor de
school. Als eerste wordt het dak vervangen. Vervolgens de toiletten in fases.
Voorschot wat we hebben gekregen is 50.000 euro. CV is doorgeschoven
naar september 2022.
Er wordt vaart achter gezet.
- Update toolgroep
In verband met afwezigheid van Luuk, volgende keer meer te bespreken.
Nu wordt er gekeken wat voor invloed er is geweest op de leerlingen die niet
in de reguliere klas hebben meegedraaid i.v.m. aanwezigheid bij de toolgroep.

- Programmeren
Er zijn programmeer robots aangeschaft voor alle groepen.
- Werktijdfactor
MR geeft goedkeuring voor het veranderen van werktijden in het systeem.
Zodat er 0,2 FTE per werkdag gerekend kan worden voor les en taak
gebonden taken. Wel moeten de pauze tijden op het formulier aangepast
worden en met het team besproken worden.
- Interne wisseling leerkrachten
In verband met rust, veiligheid en kwaliteit is er gekozen voor een interne
wisseling van leerkrachten in de groepen 4 t/m 8.
5. Arbeidsmarkt
De stichting heeft gezegd dat er een hoge urgentie voor onze school is om
leerkrachten aan te trekken. We worden daarom ook meegenomen in de 1e
sollicitatie ronde.
Zij-instromers mogen bij ons op de school een snuffelstage komen doen om
de sfeer van de school te proeven.
6. Vervalt
7. Corona
Op dit moment zijn er veel leerlingen en leerkrachten ziek. Dit vergt van
iedereen heel veel. Leerkrachten vallen in waar nodig en kijken terug op een
mooi, sterk team wat voor elkaar klaar staat. Helaas is daardoor de rek er nu
echt uit! Fijn wordt er terug gekeken naar ouders die begripvol en meegaand
zijn in telkens veranderende situaties. Hopelijk komt er snel verbetering in de
huidige situatie.
8. GMR
Geen mededeling.
9. Vervalt
10. Rondvraag
-

Karlijne geeft aan dat de aanvraag voor de VOG weer loopt. 1 e keer was
afgewezen. Daarom wordt de beleidsnotitie nu herschreven. Hopelijk kan
ze snel wat meer mededelen hierover.

