Notulen MR vergadering
extern
d.d. 11-06-2020
onderwerp

EXTERN
GEDEELTE

Notuleerrooster
Inventariseren
1.
1 min rondvraag
Vaststellen agenda
2.
1 min en
ingekomen stukken
3.
Notulen

1 min
4.

5 min

Mededelingen

Toelichting

Overleg i.a.v. de directie
Aanwezigen : Jill – Matthijs - Aruna (voorzitter) Shazia – Mahassine (notulist)
Afwezig : Maaike
Aangemelde ouders : 15
Mahassine – Shazia – Matthijs – Jill – Maaike
Wie heeft er een vraag voor de rondvraag?
OMR vanuit interne gedeelte
Mogelijke aanvullingen op de agenda.

1 min

ter info

ter besluitvorming

Juf Mieke gaat met pensioen. Er staat een
vacature open, hieruit volgt een sollicitatie met
aanwezigheid van een OMR lid. Als Shazia of
Mahassine niet kan, dan is Aruna beschikbaar.

ter info

●

GMR

ter besluitvorming

Vaststelling notulen extern gedeelte 27-01-2020
gemaakt door Matthijs. Bedankt Matthijs.

●

5.

ter info,
oordeelsvorming
of
besluitvorming;
advies of
instemming

Vanaf 15-6 worden er kandidaten
uitgenodigd. Hierbij is de
sollicitatiecommissie betrokken. Er zullen 3
sollicitanten worden uitgenodigd. Het zijn 2
mannen die vanuit VO komen en 1 vrouw
die net afgestudeerd is.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
(M.T.O.) is zojuist afgerond en rapportages
zijn binnen, dit is met enquête van
medewerkers. Dit wordt door Ferdinand
uiterlijk maandag 15-6 in de mailbox van
de medewerkers doorgestuurd naar
collega’s. Best positief!!!

ter info
De GMR vergadering is ook op 11-06-2020
Informatie hierover volgt nog.
Van de vorige vergadering in mei heeft Maaike het
verslag aan de MR gegeven.
Dat ging over :
- instemming vakantierooster voor Innoord. De

opzet blijft gelijk als afgelopen jaar en de
meivakantie blijft ook 2 weken.
- bespreken van het noodplan lerarentekort.
Staat vandaag weer op de agenda van de GMR.
●

Amsterdam heeft een Noodplan
Lerarentekort opgesteld. Dit geldt voor
scholen met doelgroep leerlingen en met
een lerarentekort. Hieronder valt de Vier
Windstreken ook. Duidelijk is dat het
mogelijk wordt max 22 uur per maand te
werken met onbevoegden voor de klas,
maar dat zijn zeker niet onbekwame
krachten. Scholen zijn hier inmiddels over
geïnformeerd. De Vier Windstreken zal in
augustus 2021 hiermee starten.

●

Tevens lijken er middelen beschikbaar te
komen tbv de Grote Steden Toeslag. Deze
toeslag is bedoeld als een extra beloning
voor leerkrachten die werken in de grote
stad. Ook hiervoor zijn helaas minder
middelen beschikbaar als gevolg van de
Coronacrisis.

- GMR heeft een presentatie gehad over
modernisering CAO. Deze moet voor 1-11 klaar
zijn.
-GMR heeft ook gesproken over de toekomst van
de GMR. Andere effectievere aanpak met een
kleinere groep gekozen leden..
6.

Werkdrukgelden

7a.

Formatie

5 min

7b.
15
min

Corona

Voorstel gelijk aan vorig jaar.
BeVo voor de groepen 3 t/m 8 en behoud
leerkracht. De PMR zal het voorstel aanbieden aan
de directie.
-Voorstel groepenverdeling. Er zijn 2 varianten.
Deze opties staan los van achterstand door
Corona. De OMR heeft de voorkeur voor optie B.
Vraag : Welke functie heeft MR hierin? Advies of
instemming?
●

●

Volgend jaar gaan we ook uit van 16
groepen. We behouden dit voor volgende
schooljaar zoals dit jaar. Voorstel is
gebaseerd op gegevens van oktober 2019.
Van optie A is doorschuiven van alle
groepen.
Optie B: Bijna hetzelfde als optie A, alleen
is het een andere variant. Groep 6/7 zal

ter besluitvorming

ter info

ter info

dan niet bestaan in het volgend schooljaar
dit heffen we dan op. Klassen worden dan
in tweeën gesplitst. De twee groepen 7
zullen dan iets groter worden dan nu.
Organiseren wordt dan beter wanneer de
groepen doorstromen van groep 7 naar
groep 8. Ferdinand is tevreden dat OMR
hiermee akkoord gaat d.m.v. het kiezen
van optie B.
Welke rol heeft OMR hierin?
●

Agendapunt formatie staat standaard altijd
op MR vergadering.

-Is de Corona periode van invloed op het wel of
niet overgaan? Hebben alle kinderen achterstand?
●

●

Over de opties A of B hebben niks met
Corona te maken. Leerkrachten hebben
gedurende het jaar contact met de ouders
over de ontwikkeling van het kind en of het
wel of niet doorgaat. Dit in samenspraak
met de Interne Begeleider (IB’er). Als de
ouders en de IB’er er beide niet uitkomen
in het gesprek, dan wordt Ferdinand erbij
betrokken om de knoop door te hakken. Er
is alvorens goed over nagedacht over het
advies of het kind beter kan blijven zitten
en/of doorgaan.
Het is nu niet dat door Corona meer
kinderen doubleren. Het is wel in positieve
als in negatieve zin dat we de kinderen
hebben zien groeien of niet (door vele
afwezigheid of geen stimulans, motivatie
en begeleiding thuis). Dit wordt
meegewogen over de overgang. Hierin
worden de ouders bij betrokken. Dit
voornamelijk over het thuiswerken; hoe het
is gegaan.

-Hebben alle kinderen achterstand?
●

Nee, dit is zeker niet het geval. Online
werden kinderen getest en leerkrachten
zagen kinderen groeien. Maar er zijn ook
kinderen die het toch minder hebben

gepresteerd. Hierover gaan leerkrachten
uiteraard in gesprek met ouders. Profijt is
dat we veel al online deden (Snappet)
8.

10
min

Rondvraag

Vragen OMR :
Meer info over groep 8 afsluiting (heeft de
leerlingenraad hier creatieve ideeën over?) Een
filmploeg heeft aangeboden om een afstandsfilm
te maken, dit wordt vertoond in kleine groepen
aan de ouders.
●

Traditionele musical is vanuit overheid niet
mogelijk om met meer dan 30 mensen in 1
ruimte te komen is dit niet mogelijk.
Filmploeg was hele jaar door aanwezig bij
de twee groepen 8. De filmgroep van
Kansengelijkheid hebben aangeboden dit
belangeloos te doen met de kinderen.
Cameraman en geluidsman waren
afgelopen tijd aanwezig om kinderen te
filmen en de film wordt aan de ouders en
medeleerlingen en leerkrachten vertoond.
Dit wordt in blokken aan de ouders
vertoond. Groepen 8 krijgen ook
afscheidsboek en nog vele andere
verrassingen. Zodat ze met goed gevoel
terug kunnen kijken naar het afscheid van
groep 8.

Komt er een klassenfoto dit jaar?
Schoolfotograaf gaat echt niet lukken. School heeft
3x de schoolfotograaf moeten verzetten.
Individuele foto’s maken wordt heel moeilijk. We
kijken hoe we nu klassenfotos kunnen aanbieden.
Bv op woensdag om de 14 groepen te
fotograferen. De groepen 8 hebben al fotos
gemaakt.

ter info

