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Notulen MR-vergadering d.d. 19 mei 2020
Voorzitter: Gianni Baggen
Notulist: Franco Ackermans
Aanvangstijd: 19:45 uur
Aanwezig: Anne-Marie, Karin, Gianni, Hugo en Franco. Namens de directie: Eefje
24 april zijn we kort via Teams bijeengeweest. Input geleverd voor het Protocol
4 mei nogmaals om de start van de school op 11 mei te bespreken.
Op de persconferentie door premier Rutte en minister Hugo de Jonge, voorafgaand aan de
vergadering is bekend gemaakt dat het basisonderwijs op 8 juni haar deuren voor álle leerlingen
opent. Dat betekent dat de fase waarin onderwijs gegeven wordt in cohorten met één week
uitgebreid wordt. (in feite slechts 4 dagen omdat 1 juni pinkstermaandag is)
Eefje verwacht dat de PO-raad hieromtrent nog met adviezen zal komen.
Sportakkoord
Info door Eefje: Het betreft diverse partners: beide schoolbesturen Kom-Leren en Innovo, de
gemeenten, sportverenigingen: dit kan consequenties hebben voor school. Daarbij kunnen we
denken aan een vakleerkracht gymnastiek voor meerdere scholen; Bewegend Leren; het
stroomlijnen van het aanbod van sportclubs (er is in onze gemeente bijv. geen basketbalvereniging
die activiteiten aanbiedt, maar er is wel een vereniging in Simpelveld.)
Jaarplanning
Eefje neemt de urenberekening met ons door om zo een helder beeld te schetsen van de
verantwoording van de uren.
De MR gaat kijken naar een aantal mogelijke data voor studiedagen. Bijv. kermismaandag.
Eefje licht de post 8.7/8.8 toe. (vervanging t.b.v. begrafenis, verhuizing etc) Ze heeft het bestuur
gevraagd daar de helft van voor dit doel te reserveren en de andere helft aan de formatie toe te
voegen. Reden: de vervangingen die hieruit betaald kunnen worden, konden afgelopen jaar niet
gedaan worden omdat er geen vervangers beschikbaar waren.
De school heeft ruimtegebrek, dat zal niet bij het begin van volgend jaar opgelost zijn.
We nemen de voorziene groepsbezetting door. Opvallende zaken:
Maaandag, dinsdag en op donderdag enkel de ochtend creëren we een extra groep 6.
Dat wordt wel een aandachtspunt m.b.t. ruimte (teamkamer) en meubilair.
Vanuit de werkpleziergelden gaan we een administratief medewerker inzetten.
Voortzetting vergadering zonder Eefje
De notulen van 10 maart worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen:
We zien nog een probleempje bij de verschillende pauzetijden op de vrijdag: De bovenbouw heeft
reeds buitenspel terwijl de groepen 3-4 nog les hebben.
Bovendien overlapt dan het naar huis gaan van de onderbouw en de pauze van de bovenbouw, wat
tot een verminderd overzicht kan leiden.
Voorstellen voor studiedagen
maandag 26 april als brugdag naar de vrije dag 27 april.
Het blijkt niet zo gemakkelijk om verdere suggesties te vinden….
Bovendien hebben we vragen bij de urenberekening
Bij de studiedagen op een vrijdag (16 okt en 2 juli) is er geen 5.5 uur aftrek voor de OB, dit geldt ook
voor woensdag 4 nov (voor alle groepen)
Daar moeten we dan bij het plannen van een studiedag op woensdag of vrijdag ook rekening mee
houden.
We zetten suggesties op de mail naar Franco, die zal het naar Eefje doorsturen

