Vergadernummer
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig

: MR 01-2020/2021
: 16-09-2020
: 1330-1530 uur
: Prinses Margrietschool
: Bas, Charlotte, Gretha, Ilse, Janine, Martijn, Moniek, Sanne

1. Opening en vaststellen agenda
- Nog aanvullingen op de agenda?
Bas zet de agenda op de internet via Gretha.
- Nog binnengekomen mails?
GMR notulen
E-mail van Focusgroep Nieuwe Dorpsstraat over de kruising
Cursus MR
2. Openstaande actiepunten
Actie
Nadenken over rol/taakverdeling intern en aanwezigheid
directie bij vergaderingen
Afronden MR jaarverslag 19/20
Verzetten laatste vergadering dit jaar op aangeven
directie naar 21-06 1830-2030u

Wie
allen

Wanneer?
nvt

Vz

Deze vergadering

MR jaarverslag is afgerond en wordt op website geplaatst.
3. Opstart schooljaar
- Bijzonderheden? Directie informeert ons
Voorbereiden op geen vervanging voor leerkracht. En langdurig zieke leerlingen.
Groep ½ loopt goed. Kleine groep. Er wordt gevraagd of er een reden is dat er
weinig aanmeldingen zijn. Er zijn afgelopen jaar weinig ouders geweest voor een
rondleiding op PMS en wel op CNS. De vraag is of dit aan netwerk ligt. Positieve
PR PMS en ouders helpen te laten uitdragen wat positief is aan de school kan
misschien leiden tot meer aanmeldingen.
Groep ¾ even zoeken maar loopt goed. Combi groep ¾ zoeken.
Groep 5/6 heeft een nieuwe leerkracht. Voor de leeuwen gegooid maar heeft het
op de rit.
Groep 7/8 veel werk opgeleverd. Leerkrachten, directie ( en ouders) zitten er
bovenop. Protocol sociale veiligheid meegestuurd. Hierin staan 8 stappen. Als het
gedrag niet te tolereren is, dan kunnen er stappen ( zoals stap 1 en 2) worden
overgeslagen.

4. Corona-maatregelen (op verzoek van directie)
- Invloed op jaarplan en onderwijs
Gelukkig is het nog niet nodig geweest om groepen naar huis te sturen. Er zijn
wel kinderen thuis gebleven met klachten, maar het aantal valt mee.
Vorige week heeft de directie een e-mail naar ouders gestuurd, waarin staat wat
de maatregelen zijn als leerkracht of kind ziek is. Leerkrachten hebben de
mogelijkheid om thuis te werken. Tip is om op school al een keer in te loggen met
leerlingen op Google Classroom om te testen of het werkt. Het belang van
persoonlijk contact met leerlingen en ouders als er weer een thuisschoolsituatie
ontstaat, wordt benadrukt.
Ouderavonden gaan niet door, de start/ ontwikkelgesprekken gaan eind
september/ begin oktober wel door.
Op dit moment wordt er nagedacht over activiteiten, zoals sinterklaas en kerst.
Hoe kan dit met aanpassingen aan de coronamaatregelen voor de kinderen
gevierd worden?
Om het contact met de ouders te houden wordt er ook gekeken naar persoonlijk
contact, bijvoorbeeld door elkaar in kleine groepjes te ontmoeten op school.
5. Nieuwbouw
- Update voortgang d.z.v. directie
- Uitnodiging Themaraad en info-bulletin ouders
- Ontwikkeling visie voor Programma van Eisen
Afgelopen week is het infobulletin verstuurd. Vanuit beide besturen is dezelfde
informatie verstrekt aan de ouders.
De directie heeft eerste vergadering over nieuwe visie gevoerd. De visie is
leidend voor een Plan van Eisen. Komende weken staan nog twee
vergaderingen gepland. Hierna kan deze verder uitgewerkt worden. Het belang
om ouders hierbij tijdig te betrekken is benoemd.
Er is een uitnodiging verstuurd om te praten over het samenstellen van een
themaraad voor de nieuwbouw. MR PMS, MR CNS, directie en bestuur beide
scholen zijn uitgenodigd. Er wordt uitgekeken naar duidelijkheid over het proces,
wat een taakgroep inhoudt en wat er wordt verstaan onder ‘gemandateerd’
overleg. Voorsteldatum staat op dinsdag 20 oktober ’s avonds.
6. Kruising
- Veiligheid in de huidige situatie. Te ondernemen actie(s)
Er is onlangs een kleine aanrijding geweest bij de chinees. Verkeerssituatie is
onduidelijk en onveilig. Er zijn meerdere signalen doorgegeven aan Vechtdal
Verbinding, maar hier is nog niks mee gedaan.
Directie gaat signaal doorgeven aan Vechtdal verbinding
In het verleden was er een verkeerscommissie die bestond uit ouders van CNS
en PMS. De vraag is wat er met de verkeerscommissie is gebeurt en of dit niet
weer actief opgepakt kan worden.
Via nieuwsbrief worden er ouders gevraagd voor verkeerscommissie. Hier wordt
ook veiligheid bij school opnieuw onder de aandacht gebracht.

7. Communicatie
- Aanhaken communicatieplan directie
Er wordt gesproken over de communicatie met ouders. Directie heeft voor de
zomer een plan geschreven. Dit is in de vorige vergadering besproken. Het
gesprek ging vooral over dat je met elkaar onderzoekt wat communicatie voor
effect heeft, bijvoorbeeld op de ouderbetrokkenheid. Ook wordt de optie genoemd
om een behoefte onderzoek in te richten. De aanpassingen die toen zijn
geadviseerd zijn nog niet doorgevoerd. Het vraagt meer tijd om dit met elkaar
door te nemen. Daarom is dit punt doorgeschoven naar het volgende overleg
- Richting ouders als MR
Leidend is dat school communicatie naar ouders over onderwerpen doet, zoals
rond de nieuwbouw. De MR bereikt ouders zoveel mogelijk via aankondigingen
van vergaderingen en agenda’s via de kalender en in de Nieuwsbrief onder kopje
MR. Daarin wordt gelinkt naar de agenda en notulen op de website.
Informatie op de website is verouderd. Wordt bijgewerkt.

8. Interne rol/taakverdeling
- Verdelen rollen/taken o.b.v. huidige (huishoudelijk) reglement?
Vanwege de tijd is dit punt doorgeschoven naar het volgende overleg
- Behoefte aan herzien of opnieuw vaststellen documenten (advies VOO)
- Verder vast te stellen werkwijze: agenda vaststelling, informatie verzoeken aan
directie, termijnen, afbakening onderwerpen, concrete afspraken verslaglegging
Verslag MR vergadering wordt binnen een week na de vergadering verstuurd
naar de ouders.
- Behoefte aan (bij)scholing MR
- Vanwege de tijd is dit punt doorgeschoven naar het volgende overleg
- Aanpassen webpagina MR (namen maar ook planning/documenten)
Zie punt 7. Webpagina MR wordt aangepast.
9. Vooruitblik volgende vergadering
- Maandag 23 november 1830-2030u
- Te ondernemen acties / op te vragen informatie vastleggen (actiehouders)
- Verzoek tot onderwerp Visie van de school op de agenda

Hier vind je meer informatie over en eerdere verslagen van de MR : https://www.prinsesmargriet.nl/index.php?section=11&page=81

