Verslag MR-vergadering maandag 14 maart 2022

Nr. Onderwerp
1

Opening
-

2

Verslag 18 januari aangepast en daarna vastgesteld

GMR-zaken
GMR 10 maart 2022
-

Voorgenomen bestuurlijke fusie: de Getijden is niet principieel tegen een
bestuurlijke fusie, mits er op schoolniveau geen aantasting is van de identiteit,
het onderwijsconcept en de relatieve autonomie. Het behoud van kleine scholen
is voor ons een belangrijk punt en dit moet gewaarborgd worden. Er zijn
werkgroepen opgezet en ons GMR-lid zit in de werkgroep identiteit. Hierin zal
een advies worden opgesteld aan de ‘projectgroep’ om de identiteit op
schoolniveau te waarborgen.

3

Schoolse zaken
-

Formatie:
Leerlingenaantal is stabiel en formatie zal naar verwachting weinig tot niet
veranderen. Er is formatie voor vier groepen. De vacature in de bovenbouw is
ingevuld door Nicky. Er is inmiddels een wachtlijst voor nieuwe kinderen in de
midden- en bovenbouw.

-

Verbouwing:
De MR is van mening dat de verbouwing niet lang meer moet duren. De
groepen barsten uit hun voegen en er lijkt noodzaak voor een plan B. De
schoolleider heeft bij de gemeente opnieuw de boel aangekaart en er lijkt nu
beweging in te komen. Helaas kan niet voorkomen worden dat er de eerste
maanden van het nieuwe schooljaar hinder zal zijn van de verbouwing. We
houden de gang van zaken als MR in de gaten en houden een (ludiek) plan B in
ons achterhoofd.

-

Onderwijsassistent:
Er is vervanging voor de onderwijsassistent. Een aantal kinderen heeft een
solidariteitsarrangementen en deze kinderen krijgen extra ondersteuning door

de onderwijsassistent. Hierdoor ontstaat ruimte om alle kinderen voldoende te
kunnen bedienen.
-

Lerarentekort:
Op dit moment is er een tekort aan invallers. Hierdoor moeten er soms groepen
naar huis. Er wordt voorgesteld om de werkgroep onderwijsondersteuning weer
actief te maken en te kijken of er met ouderparticipatie ondersteuning kan
komen bij uitval van leerkrachten. Er zijn ouders die hier interesse in hebben. Er
wordt voorgesteld om als pilot de eerstvolgende ziektedag (deels) in te gaan
vullen als tuindag. Hierbij moet duidelijk vastgelegd worden bij wie de
verantwoordelijkheid ligt en dat er geen verplichting is om deel te nemen.

-

Divers:
Artikel 41 flexischool staat inmiddels in de schoolgids.
Er is onduidelijkheid bij ouders over de noodzaak van margedagen, gezien het
grote aantal vervallen dagen door corona, lockdown en ziekte. Het is goed om
nut en noodzaak van deze dagen nog eens toe te lichten in de nieuwsbrief.

4

MR-zaken
-

De voorzitter van de MR en de schoolleider gaan de visieavond opzetten en
zullen met een datumvoorstel komen. Er worden een aantal mogelijke
invullingen besproken en zij nemen dit mee in hun plannen.

