Medezeggenschapsraad De Bogerd

Agenda MR De Bogerd

17 september 2020 19:30

Aanwezig: Eefke, Martine, Denny, Sietske, Joyce, Ferry en Pauline
1. Opening, welkom, mededelingen
2. Notulen vorige vergadering(en)

Notulen MR De Bogerd

Goedgekeurd.

In aanwezigheid van Eefke

3. Evaluatie jaarplan
Eefke vindt het fijn om bij de dropbox te kunnen komen. Sietkse voegt Eefke toe.
In het jaarplan dat er nu ligt staat dat er aan het taal/lezen gewerkt moet worden en aan
burgerschap. Dit is vrij summier dus dat wordt nog aangepast.
Het nieuwe jaarplan wordt tijdens het volgende overleg besproken.
Eefke ziet het in de gewenste situatie dat het jaarplan wordt geëvalueerd aan het einde van
het schooljaar en het nieuwe jaarplan wordt aangestipt.
4. Schooltijden
We hadden ooit een tekort aan het aantal lesuren, toen zijn de groepen 1/2 ook op
maandagmiddag naar school gegaan en zijn de lesuren veranderd naar 14.45u.
We zouden nog terug gaan komen wat we met de schooltijden gaan doen nu het tekort aan
lesuren is ingehaald en we eigenlijk teveel uren maken. We kunnen bijvoorbeeld naar 5
gelijke dagen tot 14.00u naar school, of weer een kwartiertje minder op de lange dagen, of
bijvoorbeeld het teveel aan uren op een andere manier inzetten. Qua uren kunnen alle
opties.
Er wordt voorgesteld door Sietske om een opzet te maken met voor en nadelen van een
aantal scenario’s. Met het team worden de scenario’s besproken zodat duidelijk gaat
worden wat zij willen. Op dit moment heeft de oudergeleding niet het idee dat de ouders
moeite hebben met de lestijden zoals het nu is.
Komende tijd worden de roosters wat gewijzigd waardoor er voor de leerkrachten een

(langere) lunchpauze gerealiseerd wordt. De kinderen gaan een half uur buiten spelen
tussen de middag en de mensen die niet voor de groep staan lopen pleinwacht.

In aanwezigheid van MR

5. Vaderdag en Moederdag
Er zijn veel (teleurgestelde) reacties gekomen dat er op school geen Vader- en Moederdag
cadeautjes meer worden gemaakt.
Het probleem was vooral ook de communicatie op dat moment. De MR geeft aan het
vervelend te vinden dat dit vooraf niet besproken is in de MR en dat het zo resoluut is
afgeschaft.
Het team geeft uitleg over waarom er voor gekozen is om de Vader- en Moederdag
cadeautjes af te schaffen.
Ferry geeft aan dat het een idee kan zijn dat er in de onderbouw bijvoorbeeld wel een
cadeautje gemaakt wordt voor ouders, en in de bovenbouw moeten de kinderen/ouders het
zelf regelen.
De ouderbetrokkenheid is op dit moment niet zo hoog en door de coronamaatregelen is het
ook moeilijk om die hoger te krijgen. We gaan met het team nadenken over een alternatief
om onze waardering naar ouders te laten blijken. Belangrijk is om ervoor te waken dat dit
niet het begin van het einde is van andere tradities. Laten we dus kijken wat we wel gaan
vieren, hoe kijken we naar de toekomst?
De oudergeleding MR ziet graag een reactie vanuit school naar ouders toe over dit besluit.
De oudergelding MR begrijpt de keuze maar staat er niet achter. Dit punt is overigens ook bij
de OR besproken. Ook hier bleek vooral de communicatie vanuit school het grootste
probleem. Na de uitleg kon de OR zich vinden in het besluit.
6. Rondvraag
Sietske: wat zijn de belangrijke thema’s wat betreft corona met zicht op de herfst/winter?
Morgen, tijdens onze studiedag, gaan we een preventief noodplan maken over hoe we het
gaan inrichten als kinderen thuis komen te zitten omdat ze corona hebben of omdat de
leerkracht ziek is.
Ferry geeft aan het fijn te vinden dat er vooraankondigingen worden gedaan door
bijvoorbeeld de overheid. Kan school dit ook doen, dat ze ouders laten weten dat er over
wordt nagedacht maar dat het een complex iets is. Ouders zijn zo enigszins voorbereid op
wat er gaat komen. Wat gaat er gebeuren als de leerkracht ziek is, wat doet de school als
een kind ziek gemeld wordt, bij hoeveel dagen afwezigheid wordt er bijvoorbeeld materiaal
voor thuisonderwijs gegeven? Eefke zorgt voor een bericht naar ouders.
Sietske: De oudergesprekken zijn in november, normaal was dat altijd zo maar nu in de
coronaperiode lijkt het anders, dat het oudercontact te weinig is. Heeft het team de ervaring
dat ouders vaker contact zoeken nu? Het team geeft aan dat dit niet het geval is. Er worden

wat vaker mailtjes gestuurd. Het is natuurlijk sowieso wel jammer dat we de ouders minder
vaak spreken maar ze weten ons wel te vinden wanneer er vragen zijn.
Eefke: is er iemand die scholing van de MR wil doen? Dat zou geregeld worden maar is stil
komen te liggen door corona. Sietske pakt dit op in de GMR.
Voor de volgende keer als agendapunt: Het nieuwe speerpunt van de MR. Ook kijken we
naar de agendapunten voor de komende vergaderingen.
7. Sluiting

