
MR-vergadering
Datum 20-4-2021

1. Opening & welkom
Notulist: Mariëtte
Aanwezig: Bas, Carolien, Patricia, Susan, Frank (schuift iets later aan),
Mariette, Coen (als toehoorder), Annelies is afwezig.

Bas

Coen stelt zichzelf even kort voor.

2. Notulen:

vorige vergadering
Moeten nog even naar Margriet gestuurd worden. Patricia doet dit.

3. Ingekomen post

Aantal MR magazine’s voor de liefhebber

Notulen OV vergadering 15-02-2021

Agenda OV vergadering 20-01-2021

4. openstaande/ingebrachte punten

Werkverdelingsplan 2021-2022
Elk jaar wordt er een werkverdelingsplan gemaakt. Hierin is beschreven
hoe het werk en de taken verdeeld zijn op school. Procedure blijft in feite
elk jaar hetzelfde, maar de namen en wat andere kleinere punten
veranderen elk jaar. Daarom wordt het elk jaar opnieuw besproken en
moet het goedgekeurd worden door de personeelsgeleding MR.
We gaan het document bladzijde voor bladzijde langs.
- Verdeling teamleden over de groepen is nog niet ingevuld omdat nog
niet alle vacatures ingevuld zijn.
- Bas stelt een aantal algemene vragen over het stuk.

Carolien

Stand van zaken vacature adjunct-directeur
Vacature is in eerste instantie intern uitgezet. Leuke gesprekken gehad,
ook een aantal tweede gesprekken. Maar na deze gesprekken was er nog
twijfel binnen de commissie over de kandidaten. Dus is er nog geen
kandidaat benoemd. De vacature gaat nu extern. Aanstaande zaterdag
(24 april 2021) komt de vacature in de krant.
Kleine aanpassing in de vacature ipv 0,7 naar 0,8. Omdat dit
waarschijnlijk aantrekkelijker is om op te solliciteren. Dit is in overleg
gegaan met Leo en Ingrid van het bestuurskantoor. Budgettechnisch is dit
geen probleem, ivm de gelden die vrijkomen door het Nationaal
Programma Onderwijs.

Carolien, Bas



Stand van zaken Nationaal Programma  Onderwijs
In het onderwijs komt 8,5 miljard beschikbaar vanuit het ministerie om de
zogenaamde ‘Corona achterstand’ weg te werken. Op de
Hieronymusschool ervaren we niet per se een achterstand, maar op een
aantal scholen zal dit vast wel aan de hand zijn. Voor elke school in
Nederland komt er sowieso geld beschikbaar omdat er waarschijnlijk
vanuit het ministerie een bedrag per leerling beschikbaar komt.
Plan bestaat uit 4 Fases
- Fase 1, verzamelen en integreren, de Schoolscan
Er zijn gesprekken gaande over het welbevinden van de leerlingen,
leerkrachten. Wat ervaren we, waar kunnen of zouden we op willen
inzetten? Ook wordt er gekeken naar de opbrengsten van de Cito M
toetsen.
- Fase 2, interpreteren en plan van aanpak maken
Keuzes maken, wat willen we, waar willen we op inzetten? De
Hieronymusschool wil graag inzetten op duurzame oplossingen. Ook
vanuit het bestuur komen er gelden beschikbaar.
- Fase 3, Schoolplan opstellen
- Fase 4, Handelen
Scholen zijn redelijk vrij in het maken van keuzes, wel aan de hand van
een zogenaamde ‘menukaart’. Hierop staan bewezen effectieve
interventies waaruit scholen kunnen kiezen. Hiernaast is er ook nog
ruimte voor vrije keuze vanuit scholen. Dit is een meerjarenplan. Het
hoeft niet voor de zomervakantie afgerond te zijn.
Bas vraagt zich af hoe de leerkrachten en ouders hierbij betrokken
worden. Leerkrachten zijn zeer zeker betrokken, zij stellen mede het plan
op. Over hoe de ouders hierbij betrokken worden, wordt nog nagedacht.

Carolien

Zelftesten in het basisonderwijs
Er wordt nu gevraagd om instemming vanuit de MR of op de
Hieronymusschool de zelftesten ingezet mogen worden.
Leerkrachten kunnen niet verplicht worden om de test te doen, alleen als
ze dit zelf willen. Aan het gebruik van de zelftest zitten wel een aantal
voorwaarden, zie de brief vanuit het ministerie.

Personeelsgeleding MR gaat hiermee akkoord. Testen worden
waarschijnlijk geleverd in de meivakantie.

Carolien

Kamp-Musical-Koningsspelen-Schoolreisje
Het ziet er naar uit dat zowel kamp als schoolreisje niet door kunnen
gaan vanwege de maatregelen. Donderdag 22 april moet er een besluit
genomen worden over het kamp ivm de reservering van het kamphuis.
Als kamp niet doorgaat, wordt er weer een nacht van 8 georganiseerd,
net zoals vorig jaar.

Carolien



Jaarrooster 2021 - 2022
Carolien licht het concept vakantierooster toe.
Bas stelt vraag over mogelijkheid om dag voor de voorjaarsvakantie weer
vrij te plannen, zoals vorig jaar is gedaan. Carolien geeft aan dat dit voor
de leraren op een zeer onwenselijk moment komt ivm oa rapporten.

5. Mededelingen vanuit de directie
- De negende groep zit inmiddels in thuis quarantaine. Complimenten
voor de leerkrachten, ouders en leerlingen dat er elke keer zo snel wordt
omgeschakeld en iedereen zń beste beentje voor zet.
Frank vraagt hoe de school kijkt naar de opening van de BSO sinds deze
week. Omdat school de groepen strikt gescheiden moet houden en
kinderen dan bij de BSO weer door elkaar gaan? BSO heeft aangegeven
ook te gaan werken met bubbels om de eventuele verspreiding zoveel
mogelijk te voorkomen.
Coen vraagt zich af hoe het zit met de mogelijkheden voor kinderen die
negatief getest zijn het online onderwijs op school te laten volgen, indien
een leerkracht zich niet wil laten testen.
Carolien geeft uitleg. Het blijft een lastig dilemma.

6. Mededelingen vanuit de GMR

- De inzet van de middelen, dus het extra geld.

- Een compliment voor de school ten aanzien van de veerkracht in deze

tijd.

- De notulen van de vergadering van feb.

-Graag reactie op de uitvraag naar de behoefte voor een MR cursus.

Bas, Frank, Coen en Patricia willen zich opgeven voor de cursus. Susan en

Mariette zijn al een keer geweest.

Bas

7. Mededelingen vanuit het team en OV
Susan licht de keuze voor de nieuwe rekenmethode toe en het proces wat
daarbij doorlopen is. De keuze is gevallen op WIG 5. Nu wordt er gekeken
hoe we deze methode het beste kunnen gaan invoeren volgend
schooljaar.

8.



Rondvraag
- Susan geeft aan (na 10 jaar)

te gaan stoppen met de MR. Er wordt binnen het team gezocht naar een
vervanger.


