Notulen
MR-vergadering

Notulist: M.J.

Datum:

31-03-2020 19.30-21.00 uur

Aanwezig

Oudergeleding: J.v.g. (VZ), P.v.d.L.., H.S.
Personeelsgeleding: J.M(GMR), A.v.K., M.J (secretaris)

Gasten

S.N.
(19.30u-20.15u)

Afwezig
1.

Opening en vaststelling agenda: 19.45 u
Vandaag even zonder agenda i.v.m. op het laatst besloten vergadering via Hangout
Meet door de coronacrisis.

J.v.G.

De voorzitter geeft vanavond de punten aan en vraagt de leden om aan te vullen.

2.

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. Deze kunnen op de website.

3.

Geen binnengekomen stukken.

4.

Hoe gaat het met het onderwijs op afstand op P.R. ?

A.v.K

De leerkrachtengeleding geeft even uitleg tot nu toe.
Conclusie er gebeurt al heel veel. Het geven van instructies wordt uitgebreid.
Oudergeleding geeft aan dat persoonlijk contact met de leerlingen via Hangout of
anders programma zeer op prijs wordt gesteld.
En is het ook mogelijk om meer verdiepingsstof te geven in de weektaak. Veel
kinderen zijn snel klaar. S.N. gaat dit met het team bespreken.
J.M. geeft nog aan dat er twee leerlingen van P.R. in het jeugdjournaal zitting gaan
nemen. ( thema school en corona) Zij komen op tv. ( leuke pr )
5.

Formatie:

S.N.

S.N. heeft van de stichting te horen gekregen dat wij te veel formatie hebben op P.R.
Het gaat om 3 Fte. Dit heeft er o.a. mee te maken dat in het verleden er meer geld is
gegaan naar Zeewolde dan naar de scholen in Dronten. S.N. is in gesprek met Ante
hierover om te voorkomen dat er mensen die nu op P.R. werken ontslagen moeten
worden.
Hij heeft goede hoop dat alle mensen mogen blijven die nu op P.R. werken.
Er is nog steeds een collega langdurig ziek op P.R. ( even afwachten voor de
toekomst)
J.M. geeft aan dat de formatiestop nog niet besproken is in de GMR.
De rekenregel hiervoor is niet veranderd maar SOBZ heeft in het verleden andere
keuzes gemaakt wat betreft personeel voor de scholen. ( conciërge, administratief
medewerkers, onderwijsassistenten etc.)
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6.

Bouw:
S.N. heeft al foto’s van de bouw met ouders gedeeld op Parro.
De bouw loopt helaas wel wat vertraging op. ( tot nu toe 14 dagen)
Ze verwachten eind juli de oplevering.

7.

Scholing MR:
We hebben via de mail van J.M. kenbaar gemaakt waar onze voorkeur naar uitgaat.
Er is nog geen afstemming geweest in de GMR hierover of er nog andere scholen
ook aan deel willen nemen.
P.v.L. heeft zich hierover nog niet uitgesproken. J.M. mailt hem hier nog over.

8.

Vraag P.v.L.
Hoe gaat straks de overdracht naar de nieuwe directeur als S.N. met pensioen gaat?
S.N. vertelt dat dit een warme overdracht zal worden. Na de zomervakantie gaat onze
nieuwe directeur J.v.D al dagen meedraaien op P.R.
Dit is erg fijn.

9.

GMR:
Judith deelt met ons nog de stukken van de GMR.

10.

Hoe gaat het met de collega van P.R. die corona heeft?
S.N. zegt dat het naar omstandigheden goed gaat. Wekelijks contact met haar.
Hij heeft de ouders op de hoogte gebracht van dit feit omdat zij 10 dagen geleden
nog opvang verzorgd heeft op school.

11.

Opvang kinderen van ouders met vitale beroepen:
We vangen nu de kinderen per school op. Dit gaat veranderen na 6 april. Er is een
commissie in leven gebracht in samenspraak met de gemeente Zeewolde om dit
centraal te gaan regelen met de BSO’s van Zeewolde
De scholen van de Polderwijk worden ingedeeld bij BSO Go.
Elke dag zullen hier dan een leerkracht en pedagogisch medewerker van de BSO de
groepen begeleiden. Er wordt een verschil gemaakt op leeftijd.
Gr. 1 t/m 4 en 5 t/m 8
Knelpunt er zitten dan kinderen van 2 scholen door elkaar heen met elk hun eigen
methodes. ( niet voor iedere leerkracht bekend)
S.N. houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen hier omtrent.

12.

W.v.t.t.k. Geen.

13.

Rondvraag en sluiting:
21.15 uur We’ll meet again! Op afstand of in real live !

14.

pagina 2

J.M.

