NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering 7 december 2020
Vergadering via Skype
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Cissy Markides (voorzitter)
Wietske Arema (secretaris)
Melissa van Daalem
Semin Suvarierol Hoen
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Annette Boere
Daniëlle van Waardenburg
Heleen van der Laan
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Notulen vorige vergadering;
Agenda;
Mondkapjesplicht en school;
Status digitaal lesgeven;
Nieuwe MR leden/verkiezing;
Update schoolstraat;
Stand van zaken nieuwe lesmethode Engels;
Mededelingen directie;
W.V.T.T.K.
Sluiting

1. Opening
De vergadering wordt geopend.
2. Notulen vorige keer
Punt 6: Er is inmiddels besloten dat Kerst wordt gevierd met een Kerstontbijt.
Notulen zijn verder goedgekeurd.
3. Agenda
Akkoord, geen toevoegingen.
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4. Mondkapjesplicht en school
De mondkapjesplicht geldt niet voor basisscholen.
De school vraagt aan bezoekers om een mondkapje te gebruiken, maar er wordt per situatie bekeken
gezien het personeel ze niet gebruikt. In de lerarenkamer worden de contacten vluchtig gehouden.
Ouders komen het liefst het gebouw alleen binnen voor een bespreking. Tijdens een bespreking wordt
er 1,5 meter afstand gehouden. Verder wordt er op school veel ramen opengedaan.
Melissa merkt dat sommige ouders het wel gebruiken en sommige niet. Het zou wel handig zijn als er
duidelijke communicatie hierover komt vanuit school, bijvoorbeeld een A4’tje op de deuren dat
mondkapjes verplicht zijn.

5. Status digitaal lesgeven
Individuele leerlingen hebben digitale les gehad, maar dit was niet gedurende de hele dag. Het is
ingewikkeld omdat sommige instructies digitaal beter werken dan de anderen.
Uiteindelijk is het niet vaak voorgekomen en klassen zijn nooit langer dan 1 dag thuisgebleven. De
school heeft het allemaal kunnen opvangen met vervanging.
Office 365 wordt begin januari geactiveerd.
De verwachting is dat basisscholen openblijven.

6. Nieuwe MR leden/verkiezing
Cissy en Wietske zijn binnenkort al 3 jaar MR-lid. Cissy gaat aan het eind van dit jaar stoppen als MR-lid
omdat haar zoon in groep 8 zit. Als je na 3 jaar wilt doorgaan, kun je je opnieuw verkiesbaar maken. Er
zijn MR-leden geweest die 2 termijnen hebben gediend. Wietske zou ook graag nog een termijn als MRlid willen blijven.
Voor het volgende schooljaar is er 1 nieuwe MR-lid nodig. De oudergeleiding zal hiervoor een tekst
schrijven zo dat Rosanne het kan rondsturen. Als er meerdere kandidaten zijn, zullen ouders een
verkiezingstekst opsturen met informatie over zichzelf en hun foto. Het zou wel fijn zijn als er nu een
vader komt in de MR voor de diversiteit.

7. Update Schoolstraat
De Schoolstraat bevalt goed, maar het is een kostbaar initiatief. Het wordt waarschijnlijk verlengd voor
de BZ tot 1 maart 2021.
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Vanaf februari 2021 wordt het betaald parkeren in de buurt. Dat kan ook gedrag veranderen waardoor
minder ouders met de auto komen of dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Nu is het zo dat
ook auto’s van buiten de buurt hier parkeren omdat het gratis parkeren is.
Op de lange termijn moet er een alternatief zijn voor de verkeersregelaars als we de Schoolstraat willen
houden. Daar zijn twee mogelijke opties:
• Een “sociale (Melkert) baan” voor iemand die de hele dag conciërgetaken op zich neemt en ook
het verkeer regelt. Een aandachtspunt daarbij is dat het een geschikt iemand moet zijn om op
school te kunnen werken en ouders te kunnen aanspreken.
• Ouders gaan als Schoolstraatcoach andere ouders aanspreken. Hiervoor zou je een klas per week
kunnen aanspreken. MR zal hiervoor ideeën/oplossingen voorstellen.
Aanspreken is wel een uitdaging. Op dit moment worden ouders al niet meer aangesproken door de
verkeersregelaars omdat ze vaak onprettige aanvaringen hebben gehad.
Echter zijn de problemen vóór de Schoolstraat verplaatst naar de zijstraten. Op de Margrietstraat is er
bijvoorbeeld file. Fietsen kunnen amper langs, bakfietsen helemaal niet.
De Elektroweg 1-richtingsverkeer maken zou ook helpen, maar dat valt onder de verantwoordelijkheid
van een andere afdeling. Eerdere voorstellen voor 1-richtingsverkeer waren niet geaccepteerd.
Voor de buurtbewoners blijft het gedrag van fietsers soms ook een probleem (lakschade, op straat
parkeren, bakfietsen bij het Schoolstraatboord). De school heeft de afgelopen tijden hierover
nadrukkelijk gemaild.

8. Stand van zaken nieuwe lesmethode Engels
De leerkracht hebben de afgelopen tijd een drietal Engelse lesmethodes uitgeprobeerd. Morgen en
overmorgen geven ze feedback over hun ervaring. Als er een duidelijke voorkeur is, wordt de winnende
methode in het voorjaar aangeschaft voor groepen 1-4. Groepen 5-8 werken voorlopig met Discovery
Island. Zij beginnen waarschijnlijk volgend jaar met de nieuwe methode.
Alle methodes hebben een goede digitale tak, muzikale elementen en opdrachten die uitnodigen voor
gesprek. Twee van de methodes hebben een native speaker leraar, een methode nodigt de
groepsleerkracht uit om Engels te spreken.
Daniëlle heeft het zelf met de klas uitgeprobeerd. De klas en zij hadden een duidelijke voorkeur voor 1
methode. Ze vond het wel leuk dat er Engelse kinderen in de filmpjes speelden.
9. Mededelingen directie
MT (Management Team) is aan het herorganiseren. Caroline Plomp heeft in het kader van haar studie
Onderwijskunde een pamflet gemaakt over de organisatie van Bergse Zonnebloem. Dit biedt een
duidelijk overzicht over wie, wat doet. Op dit moment is er een vacature voor een bouwcoördinator en
dankzij het overzicht is het meteen duidelijk wat de functie inhoudt.
De Schoolapp krijgt steeds meer inhoud.
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Elk jaar wordt de kwaliteit van leerkrachten beoordeeld. Dit jaar heeft de school ondersteuning vanuit
de BOOR gekregen door middel van een nieuw programma voor beoordeling. Dit zorgt voor een
professionaliseringsslag en maakt het beoordelingsproces duidelijker.

10. W.v.t.t.k.
Er zouden meer foto’s gedeeld worden op de Schoolapp, maar in de praktijk wisselt het per leerkracht
hoe veel wordt gedeeld.
11. Sluiting
Iedereen een fijn uiteinde toegewenst.
Volgende vergadering: dinsdag 2 februari 2021
Notulist: Annette
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