Titel

: Notulen MR vergadering – 3 juni 2021

Versie

:1

Notulist

: Martijn Lazeroms
Opmaak

: Definitief

Aanwezig: Armanda (personeelsgeleding), Jacco van Popering, Martijn Lazeroms (oudergeleding) en Bob (directie).
Afwezig: Lidy en Petra (personeelsgeleding), Tonnie Vermeeren.
Aanvang: 19.30 uur
Agendapunt:
1. Opening

2. Directie

Toelichting:
Bij afwezigheid van Petra en Lidy, zit Martijn de vergadering voor.
Gezien het aantal aanwezigen kunnen er deze MR vergadering geen
besluiten genomen worden. Deze schuiven door naar de volgende
vergadering.
a) PR/ouder die werkt in deze sector+communicatieplan
24 juni is er een afspraak met het bureau samen met een aantal
leerkrachten.
b) Risico inventarisatielijst
2 zaken die spelen; temperatuur in het gebouw. Er wordt op dit moment
door een aantal lkn bijgehouden hoe de temperatuur zich ontwikkelt
gedurende de dag. De temperatuursbeheersing werkt niet goed. Dit is
doorgegeven aan de beheerder. Hij is daarmee aan de slag. 2de punt is
de vluchtfeuren. De vluchtroutes worden nader onderzocht. Daarnaast
gaat VIGILIS(?) een totale inspectie doen.
c) Aantal nieuwe lln + formatie
147 lln + 7 aanmeldingen. 25 in groep 8.
Op basis van de cijfers en onderbouwing zal de formatie gestart worden
op basis van 6 groepen. De opbouw van onderuit ziet er goed uit. Dit
geeft wel wat uitdaging voor de formatie. (Niet meer dan 2 leerkrachten
per groep) Dit is nog een hele puzzel. Verwachting is dat er gestart
wordt dat +/- 130lln in het nieuwe jaar.
d) financieel verslag en meerjarenbegroting 20202025/budgetbesteding
In de begroting wordt apart een toevoeging gedaan voor de TSO (agv
continu rooster) als de PR /marketing uit het weerstandsvermogen voor
2021. In 2022 wordt het een structurele post in de begroting. Bob zal
deze update van de begroting doorsturen zodat de MR deze kan
bekijken alvorens eventueel goed te keuren.
e) continu rooster: invulling en voorbereiding
bemensing van TSO is nog een open punt. Hiervoor is al een vraag
gedaan richting de ouders. T/m de zomer is de TSO geregeld.
f) Verkeersveiligheid
Geen nieuwe ontwikkelingen
g) Vervanging ziekteprotocol
Geen update
h) Junior college
Op de Regenboog van Obo is men gestart met project restaurant.
Corona is ook hier nog steeds de beperkende factor.
i ) Achterstanden oplossen: analyseplan
Dit zorgt voor extra werkdruk om uit te werken en de analyse te doen.
Centraal vanuit OBO heeft men een scan gedaan over de resultaten op
school. Daaruit is gekomen dat er geen echte zware achteruitgang is
geconstateerd voor de Linde, maar deze conclusies kunnen pas echt
getrokken worden als de eindtoetsen afgenomen zijn. Op individueel
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niveau zijn er wel verschillen ontstaan danwel groter geworden. Extra
rekenbegeleiding is al opgestart. Dat levert positieve resultaten op.
Op sociaal emotioneel vlak is de perceptie dat daar weinig zorgen over
zijn.
Overall heeft het team de conclusie getrokken dat er wellicht hogere
eisen gesteld kunnen worden.
k) Programma lijnen + aangescherpte koers
De verdere uitwerking van plannen vraagt tijd. Daarom is er besloten
binnen OBO om geen jaarplan, maar 2jaarsplan te maken. Voor de
Linde is het van belang dat er echt een aantal focusgebieden gekozen
worden. (niet teveel prio). 1 zal wellicht worden didactiek van het
onderwijs (om het onderwijsresultaat te verhogen). Basis zijn 2
programmalijnen: vormen professionele leergemeenschap en
onderwijskundig en gedeeld leiderschap. De verwachting is dat dit de
hoofdlijnen zijn van waaruit verder zaken uitgewerkt zal worden voor de
Linde.
j) Inspectie: steekproef
Maandag 21 juni zal de inspectie een bezoek aan de Linde brengen
voor gevolgen Covid basisonderwijs. Er zal geen rapportage op
schoolniveau gedaan worden, enkel een landelijk rapport. Zorgt toch
weer voor extra druk.
k) Geld voor extra onderwijs ivm Corona
Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van de extra gelden voor de
Linde. Er is een menukaart opgesteld waaruit men kan kiezen voor
interventies. Definitieve keuze dient nog gemaakt te worden. Meta
cognitief leren en feedback geven zijn 2 interventies die hoog
rendement geven volgens de menukaart en die ook zouden aansluiten
bij de 2 leerlijnen. Er worden al verkennende gesprekken gedaan om te
kijken welke partijen dit kunnen ondersteunen/geven, Het is geen
structureel geld.
l) Jaareinde activiteiten
In principe wordt nog steeds het advies van de PO raad waar binnen
men de activiteiten op welke manier zal uitvoeren. Voor schoolkamp
wordt op dit moment besproken in welke vorm dat vorm kan krijgen.
Hierover wordt op korte termijn gecommuniceerd. Uitgangspunt is te
kijken wat er kan.
m) promofilmpje
Jacco vraagt wat de status is van het promo filmpje ivm agv. Bob geeft
aan dat er gekeken wordt om een nieuw filmpje gemaakt kan worden
dat dan de laatste stand van de school laat zien.
n) cameratoezicht
Jacco vraagt wat de status is van de check of het cameratoezicht
conform wetgeving is. In principe hebben gemeente en politie
aangegeven dat dit akkoord is. Bob zal dit nog bij OBO verifiëren.
Ellen is verhinderd. Geen update
1 tijdschrift
Verder zijn er 2 aanmeldingen gekomen voor kandidaten van de MR:
Ellen Bartelen en Elsemieke van de Biggelaar.
Verslag wordt goedgekeurd. Actielijst is up to date gemaakt.
2 aanmeldingen (zie boven). In principe lopen de termijnen af van Jacco
en Martijn. Dat zou betekenen dat er 4 kandidaten zijn voor 3 posities.
Gekeken wordt of wellicht Ellen nog een jaartje GMR wil doen, waarna
ze dan de positie van Martijn zou kunnen overnemen. Martijn geeft
namelijk aan wellicht plaats te willen maken voor de nieuwe aanwas,
zodat er geen verkiezingen hoeven gehouden te worden.
Armanda heeft dat rondgestuurd ter info.
Oudergeleding geeft aan dit geld aan te nemen en dan weer door te
geven aan de leerkrachten voor de jaareinde activiteiten. Armanda heeft
dit geld in bewaring gegeven aan Bob. (150,-)
Jacco vraagt zich af of er nog mogelijkheden zijn voor de
lokaalverdeling. Dit lijkt niet het geval.

8. Sluiting

Verder vraagt Jacco aan Armanda of de lln niet meer buiten zouden
willen gymen. Het is op dit moment niet duidelijk wat de Linde nu
tegenhoudt om de buitenvelden te gebruiken. Armanda zal dit binnen
het team checken.
Vergadering sluit om 20.47. Volgende vergadering 7-7

