MR vergadering
Datum: 2 december 2020
Notulist: Vera
Aanwezig: Whitney, Armand, Chantal, Gabriëlle, Vera.

Tijd

Onderwerp

19.30

Opening
Vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
vaststellen
-concept jaarplan MR

19.40

Binnengekomen stukken:
-IHP dat definitief is gemaakt.

Status

Afspraken: wat/wie, uiterlijke
datum
Gabriëlle heeft een kleine toevoeging
bij het IHP.
Notulen zijn vastgesteld.
Herinnering over Parro Enquete, via
groepsapp, wordt morgen verstuurd.
Coronawerkgroep: brief vanuit de
stichting en brief vanuit de werkgroep
is naar ouders uitgegaan.
“nieuw” definitief IHP plan gestuurd.
Blz. 31 en 32 staat concreet wat het
voor de Kiezel en Kei betekent.
Nieuwbouw IKC Kiezel en Kei en
Heuvelschool in fase 2. Dit staat vast,
welke vorm nog niet. Gesprek DOT en
OT Borculo, zo snel mogelijk
bekendheid, voor de brief voor de
nieuwe 4 jarigen verstuurd wordt,
zodat duidelijk is wat er gaat
gebeuren met de openbare scholen.
Volgende MR vergadering willen wij
dit bespreken, maar dit is te laat, dus
de MR vergadering graag verplaatsen
naar 13 januari, i.p.v. 20 januari. Henri
Soepenberg (interim bestuur, CvB
)wordt door Gabrielle uitgenodigd om
even aan te sluiten. Inhoudelijk naar
de brief kijken, MR gaat meedenken
in wat wij kunnen aangeven en wat
kunnen wij naar ouders en
toekomstige ouders communiceren.

-uitslag onderzoek naar lood in
de leidingen

Landelijk is hier onderzoek naar
gedaan. Omdat lood in leidingen

vooral schadelijk voor kinderen is. Bij
ons is dit niet aan de orde.

19.50

-brief CvB/ Interim bestuurder

Weinig tekst en uitleg bij de brief. Nu
is er nog weinig bekend, enige wat wij
weten is dat de interim aanblijft tot
de zomervakantie waarschijnlijk en er
een nieuw profiel opgemaakt wordt
wat betreft CvB, meer is er niet
bekend.

-Notulen coronawerkgroep

Vieringen, bijvoorbeeld Kerst niet ‘s
avonds, stichting breed besloten,
verder geen nieuwe dingen.

-ventilatie in school

Ventilatie in de school, wordt hier een
plan van gemaakt? Er wordt voor 1
school een plan opgesteld en gekeken
of dit binnen de scholen te realiseren
is, deze winter. Gabriëlle ziet dit niet
gebeuren, gezien de kosten. Dit
wordt al jaren aangegeven, dat
ventilatie binnen scholen, binnen heel
Nederland, niet goed is. CO2 meters
zijn op school. Wij ventileren zo veel
mogelijk, meer dan aantal jaren
geleden.
Wij kwamen er per toeval achter dat
het schoolplan nog niet vastgesteld is.
Had eigenlijk in 2019 moeten
gebeuren. Team heeft goedkeuring
gegeven.
Hoe gaan wij dit in de toekomst
voorkomen? Hierin ligt er een stukje
verantwoordelijkheid bij de stichting,
dat hier controle op zit/ komt.
Gabriëlle heeft dit zeker aangegeven
en zit er bovenop. In ieder geval
zorgen dat het in de toekomst niet
meer voor komt.
Blz. 11 staan 2 links die kloppen niet
helemaal/ doen het niet.
Communicatieplan 4.5, wordt
hiermee bedoeld dat de MR de
notulen online zet, of wat wordt er
bedoeld?
Gabriëlle: Algemeen hoe school
communiceert intern en extern met
bijvoorbeeld nieuwsbrief etc.
MR stelt het plan vast, Whitney zorgt
dat er een handtekening op het

Schoolplan

20.00

Formatieoverzicht n.a.v.
teldatum 1 oktober

20.05

Communicatie

Toelichting

formulier komt (donderdagochtend 4
december).
68 leerlingen op 1 oktober. Aantal
groepen die wij nu hebben klopt.
Voor volgend schooljaar kunnen wij
wederom 3 groepen formeren. Tot nu
toe nog geen nieuwe aanmeldingen,
daarom is de communicatie voor onze
school erg belangrijk. Wel wat jonge
kinderen in de wijk. Zien wel ouders
een andere kant op fietsen. Via
ouders hoort Armand voornamelijk:
weinig leerlingen, sociale contacten,
speelt mee.
Open dag gaat anders dan andere
jaren, ouders kunnen op uitnodiging
komen en een rondleiding krijgen.
Ouders die ook een woordje doen,
altijd positief. Promotiefilmpje?
Welke vorm, gaan we in januari
verder over brainstormen en
vormgeven.
Goed contact met peuteropvang,
bijvoorbeeld: peuters hebben
vandaag mee gegymd, morgen komen
ze ook even naar Sinterklaas. Contact
met ouders soms lastig door de
Corona, hopelijk wordt dat beter,
ideeën hoe wij contact kunnen leggen
met ouders van peuters, altijd
welkom.
Enquête 23 van de 50 gezinnen
hebben gereageerd, dus 45% is
behaald, morgen komt de herinnering
via de groepsapp. Volgende
vergadering bespreken wij wat er uit
de enquête is gekomen.
Armand: belangrijk dat ouders zich
open genoeg voelen om altijd iemand
van school kan aanspreken, maar ook
zeker dat ze bij de MR terecht
kunnen. Whitney: wij
vertegenwoordigen wel de ouders in
de MR. Hoe kunnen wij onder de
aandacht brengen dat de MR open en
benaderbaar is? Gaan wij over
nadenken.
Armand is nu nieuw in de MR, dit
gebruiken om even voorstellen en

20.15

Schoolontwikkeling

20.25

Rondvraag

Sluiting

bekendheid aan de MR te geven,
daarin ook noemen dat ze
benaderbaar zijn. Stukje komt in de
nieuwsbrief. In de toekomst kunnen
wij MR zaken via de nieuwsbrief
communiceren, veel is onbekend.
Wordt in de nieuwsbrief over 2 weken
(18 december) geplaatst.
Stichting heeft subsidie aangevraagd
om eventuele opgelopen
achterstanden in de thuiswerkperiode
weg te werken. De subsidie is
toegekend, wij hebben extra uren van
een onderwijsassistent aangevraagd,
volgende week wordt hier over
gesproken. Dit gaat na de
kerstvakantie in. 1 dagdeel, 4 uur wat
wij krijgen, gebaseerd op het aantal
leerlingen.
Armand: Enthousiast, stapt met volle
enthousiasme in de MR. Gaat de
komende tijd dingen aankijken en
ondervinden hoe het gaat.
Armand: Groepsapp, worden er thuis
luizen geconstateerd, blijven ouders
dit op de groepsapp delen, ondanks
het protocol.
Whitney: Intentie is niet verkeerd,
maar graag via school laten lopen,
groepsapp krijgen wij leerkrachten
niet alles mee.
Als wij straks het nieuwe
communicatieplan hebben, nemen
wij dit mee, dat wij graag via school
communiceren.
Gabrielle: zijn ook MR cursussen, ook
een soort startvergadering, wat wordt
er verwacht van een MR lid,
misschien interesse in? Whitney heeft
hier een overzicht van en kan kijken
of er mogelijkheden zijn tot een
cursus.
21.15 uur is de sluiting.

