Notulen MR-vergadering
11-03-2020, 19:00 uur

Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Marianne, Naomi, Noortje en Miriam
Afwezig: Marijke
Ouders/ Toehoorders: 1. Opening
Marianne verwelkomt alle aanwezige MR-leden en de directie.
2. Vanuit directie
Risico-inventarisatie en evaluatie
RIE moet 1x per 4 jaar ingevuld worden. Deze week ingevuld door directie en leerkrachten. Zodra de
uitslag binnen is (waarschijnlijk begin april 2020), zal het plan met de MR besproken worden.
Tijden van de grote pauze / Schooltijden
Afgelopen maandag heeft het team een studiemiddag en -avond gehad. Zowel uit leerling enquête
als uit signalen van ouders tijdens de ouderavond is naar voren gekomen dat de kinderen meer tijd
nodig hebben om bewust en rustig hun lunch op te kunnen eten. Dit betekent dat de schooltijd
wordt verlengd naar 14:15 uur. Team ondersteunt dit voorstel.
Directie vraagt aan MR goedkeuring om de schooltijden te verlengen naar 14:15 uur. Op deze manier
kunnen de kinderen in de middagpauze 15 minuten lunchen (zonder onderwijsactiviteit) en een half
uur buiten spelen. Tijden: ochtend lestijd (van 08:30-12:00 uur met een kleine pauze van 10:00-10:15
uur), lunch (12:00-12:15 uur), buiten spelen (12:15-12:45 uur) en middag lestijd (12:45-14:15 uur).
Na invoering volgt een evaluatie met het team (studiedag 28 januari 2021) en vervolgens met de MR
(februari 2021).
Ouders worden rond mei 2020 op de hoogte gebracht.
MR gaat akkoord.
Beleid van het coronavirus
Er zijn, in vergelijking met de andere SKOBOS-scholen, veel leerlingen van de Fonkeling thuis. School
houdt zich aan de RIVM afspraken. Bij kinderen waar toch signalen gezien worden (verkoudheid,
hoesten) worden ouders gebeld en gevraagd hun kind op te komen halen.
SKOBOS probeert zoveel mogelijk kinderen op te vangen en te voorkomen dat er klassen van scholen
naar huis gestuurd worden.
Kinderen zijn leerplichtig en moeten onderwijs krijgen.
Gisteren is de SKOBOS ICT-werkgroep bij elkaar gekomen. In groep 8 is Microsoft Teams
(samenwerkingsomgeving) geïntroduceerd. Vanmiddag is een test gedraaid met videobellen. In
Microsoft Teams kan een leerkracht documenten, opdrachten etc. klaarzetten. Kinderen kunnen op
deze manier eventueel thuis wat doen. Ook met hun account van Basispoort kunnen kinderen wat
werk doen. ook lezen is goed. Directie heeft een extra Nieuwsmail gestuurd naar ouders met daarin
deze tips voor werk thuis.
Ook de BSO heeft dezelfde regels op dit moment.
Indien RIVM (of burgemeester) aangeeft dat scholen moeten sluiten, dan gaat de Fonkeling daarin
mee.
MR geeft aan dat de communicatie m.b.t. het Coronavirus tijdig en goed verspreid is.

3. Notulen vergadering 23-01-2020
Notulen waren al goedgekeurd.
4. Notulen ouderraad
Notulen jaarvergadering OR (27-01-2020) ontvangen en doorgenomen.
Geen op- of aanmerkingen.
5. MR-scholing
Ties is naar deze avond geweest. Het was een interessante avond. De avond was gericht op zowel MR
als GMR. Jan Stuijver (adviseur AVS) gaf aan dat een MR kritischer mag zijn; prikkelen, uitdagen, etc.
Hij gaf aan dat de schoolgids één van de belangrijkste documenten is.
Op woensdag 19-02-2020 zijn door Germy Sinke (leerkracht De Linde) de betreffende documenten
doorgestuurd naar alle MR-leden van SKOBOS.
Goed om bij dit soort scholingen met twee personen vanuit de MR aanwezig te zijn.
Ties kijkt voor aanschaf boekje ‘Goed Onderwijs, Goede MR’ (van AVS).
6. Nieuws vanuit de GMR
Jaarverslag GMR 2018-2019 wordt op de portal gezet. Opnemen in agenda volgende MR.
Contact met Liesbeth v.d. Berg (College van Bestuur) verloopt positief.
Zaken m.b.t. werkdrukverlaging staan hoog in het vaandel.
Er komt vanuit de OPR (OndersteuningsPlan Raad) nog een informatieavond voor MR en GMR. De
OPR komt vanuit het Samenwerkingsverband. De avond zal gericht zijn op het Passend Onderwijs.
7. Binnengekomen post
De volgende post wordt gerouleerd:
- MR magazine maart 2020
- InfoMR maart 2020
8. SKOBOS portal nieuws
We bekijken het nieuws van de SKOBOS portal. Veel informatie met betrekking tot het Coronavirus.
9. Punten jaarwerkplan
We nemen de punten van het jaarwerkplan door. Een aantal onderwerpen agenderen we voor de
volgende MR-vergadering (zie punt 11).
10. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van donderdag 12 maart
Nieuws van de MR
De MR heeft op woensdagavond 11 maart vergaderd over het laatste nieuws met betrekking tot het
coronavirus. MR begrijpt dat de school de RIVM-regels naleeft. Gesproken is over mogelijke
scenario’s als de uitbraak verhevigd en wat voor gevolgen dit kan hebben voor het onderwijs. Verder
is de risico-inventarisatie en evaluatie kort aan de orde gekomen.
Ook is de rol en functie van de MR ter sprake gekomen naar aanleiding van de scholing die een van
de MR-leden heeft gevolgd.
Wilt u meer informatie over de MR kijkt u dan op de website (via de groene balk). Indien u de
notulen van de MR-vergadering wil ontvangen, stuurt u dan een mail naar noorvanrijen@skobos.nl
De volgende, openbare MR-vergadering is op: maandag 18 mei 2020 om 19:30 uur. Tijdens deze MRvergadering worden o.a. het schoolplan meerjarenbeleid, prognose leerlingenaantallen, jaarverslag
GMR 2018-2019, vakantieregeling 202-2021 en de schoolgids besproken.
Marianne vraagt, voorafgaand aan de MR-vergadering, bij directie de vakantieregeling en concept
schoolgids (wijzigingen) op.

11. Datum volgende MR-vergadering
De volgende MR-vergadering is op: maandag 18 mei om 19:30 uur.
Agendapunten: jaarverslag GMR 2018-2019, vakantieregeling en studiedagen 2020-2021. Daarnaast
nog punten uit het jaarwerkplan.
12. Rondvraag
Marianne: Is er nog een taak voor de MR m.b.t. de open dag? Bijv. om gesprekken met ouders
waarvan de kinderen op school zitten te laten plaatsvinden (als ervaringsdeskundigen);
waarom hebben ouders voor deze school gekozen? Nu te kort dag, maar wel in de
toekomst meenemen.
Ties:
Ouder heeft aangegeven dat zoon / dochter zich verveelt in de klas, omdat het te
gemakkelijk is. Jammer dat er geen programma, aldus deze ouder, is voor deze kinderen.
Ties heeft geadviseerd aan deze ouder om in gesprek te gaan met de leerkracht. Goed!
Ties:
Schoolafspraak is dat leerkrachten om 14:00 uur allemaal mee naar buiten komen. Voor
Sommige ouders geeft dit het gevoel om ‘in de kijker’ te staan wanneer zij een
leerkracht aan willen spreken. Dat is niet de bedoeling, maar team hoopt hiermee
gemakkelijker aanspreekbaar te zijn voor ouders (drempelverlagend).
13. Sluiting
Marianne sluit de MR-vergadering om 20:29 uur.
Bedankt voor ieders aanwezigheid en inbreng.

