Basisschool Sint Oda
Schooljaar 2020-2021
Medezeggenschapsraad

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 16 september 2020
Aanvang: 19.30
Aanwezig: Daniel, Debby, Anita, Marja en Karin
Namens het MT: Ben (gedeeltelijk)
1. Mededelingen:


Website: Er komt een nieuwe website, zowel voor de Stichting als voor de school en
daar moeten wij van alles voor aanleveren. Ook komt er een fotograaf foto’s maken.
Er zijn al 4 scholen die deze al hebben (de Vlinderboom, Kennedyschool, AnneFrankschool en de Aloysiusschool) en wij zitten bij de volgende cluster. Ook de MR
moet hiervoor een stukje aanleveren. De oudergeleding kijkt hier samen naar.



Schilderwerk: Dit vindt plaats in de herfstvakantie. Alle lokalen worden geverfd. Er is
binnen het team een werkgroep geformeerd die hier al een moodboard voor
gemaakt hebben. Het schildersbedrijf kiest hier dan de passende kleuren bij en daar
wordt door de werkgroep dan weer naar gekeken voor akkoord.



Handle with Care: Wij merken dat we als school veel meldingen krijgen (bv. Huiselijk
geweld). Zodra er politie bij komt krijgen we (Ben) hier een melding van. Dit wordt
dan doorgegeven aan de leerkracht, zodat deze hier adequaat op kan reageren.
Na de zomervakantie zijn er al 9 meldingen geweest. Dat is opvallend veel!



Brugcoach: Deze komt vanuit Traject, we willen iemand voor 3 jaar aantrekken.
Helaas was er na het klikgesprek, geen klik (te weinig ervaring in contacten met
ouders) en wordt er een nieuwe procedure opgestart.



Personeel: Er is dit schooljaar een nieuwe gymdocent: Maud. Zij komt 1 ½ dag per
week en dit vloeit voort uit de werkdrukgelden.
Zij is een enthousiaste leerkracht en geeft een zeer positieve indruk. Mbv stagiaires
gaat zij ook ingezet worden bij de naschoolse activiteiten en de TSO.
Goewend is nog ziek.
Jubilea: door corona geen feestjes voor Marja en Karin.
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Peuterspeelzaal: Men is voornemens vanuit Pinokkio om de Peuterspeelzaal te
sluiten. Er zijn te weinig kinderen.

2. Corona:
Wij maken ons als school hier zorgen over, hopelijk halen we in goede orde de
herfstvakantie. Tot nu toe hebben we alles intern kunnen oplossen. Morgen wordt hierover
in het directeurenberaad gesproken: Hoe nu verder? Het is moeilijk voor iedereen.
Er komt de vraag: Als een van de ouders positief getest is, moeten we dan de (ouders van
de) klas hiervan op de hoogte stellen? Er is wel een protocol voor als een leerkracht of
leerling positief is getest.
3. Schoolgids:
Er volgt nog een aanpassing in de digitale schoolgids en die komt dan op de website te staan.
4. Communicatie GMR:
Naar de personele geleding gaat goed, maar naar de oudergeleding niet, bv. de afgelopen
kandidaatstelling. De ouders hebben geen mail gehad, ook niet via Schoudercom. Dit blijft
een aandachtspunt voor de toekomst!
5. Geen rondvraag voor Ben, de vergadering gaat door zonder Ben.
6. Notulen: Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.

7. Begroting MR: Alles wat er over is gaat in de grote pot van school (Lumpsum)

8. Bezetting MR:
Daniel wordt benoemd als nieuwe voorzitter en iedereen wil graag doorgaan met de huidige
bezetting.
Daniel doet voortaan de voorbesprekingen met Ben.
De nieuwe bezetting ziet er als volgt uit:
- Debby blijft tot juli 2020
- Marja tot juli 2022
- Angelique tot juli 2023
- Daniel tot sept. 2023
- Karin en Anita tot juli 2024
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9.Jaarplan: Daniel past deze aan en stuurt hem opnieuw rond.
10. Geen rondvraag.

