MR o.b.s. ’t Kofschip
Corridor 76
3893 BE Zeewolde
036 – 5224230

Notulen MR ’t Kofschip
Voor de vergadering d.d. dinsdag 19-01-2021 (20.00 uur)
MR leden: Erik, Laura (notulist), Veronique (afwezig), Marjon (voorzitter
en informant Wilma
1.

Opening

2.

Mededelingen / binnengekomen stukken

3.

Notulen 17 november 2020 (reeds verstuurd)
- Verkiezingen: worden 3 dagen (landelijk). Bij ons op school alleen
de woensdag. Voor nu gaat dat nog steeds door.
- Scholing hoogbegaafdheid: degene die scholing geeft kan niet voor
de voorjaarsvakantie, is verplaatst naar 10 maart. Er wordt nog in
het directieberaad besproken of dit een schooldag wordt of een
studiedag (ligt aan de start van de scholen).
- Podium: bij schoolleverancier werd het te prijzig. Een lokaal bedrijf
is benaderd en zij gaan een podium regelen (met karren om te
verplaatsen).

4.

Schoolontwikkeling
a. Onderwijs op afstand (enquete bijgesloten)
Kinderen vinden het deze periode lastiger dan de vorige
lockdown. Geen zorgen om achterstanden, maar meer om het
welzijn van kinderen (“wanneer mag ik weer naar school?”).
De noodopvang is deze lockdown meer.
Ouders MR: instructie fijn, lijstje met wat er moet gebeuren
positief. Maar ook lastig in verschillende groepen, begeleiding
nodig. Vooral om te combineren met het werk.
b. Inzet Suzanne/Veronique en andere nieuwe collega’s
Esmee: vanaf 1 januari een onderwijsassistent (nu leerkracht
gymnastiek) voor 5 dagen in de week. Zij gaat via Ante de
opleiding leerkracht volgen.
Suzanne: start per 1 maart bij ons in groep 5. Op school geweest,
gesprek gehad, klaslokaal gezien. Ze heeft zin om te starten.
Manon: gaat op vrijdag groep 6 begeleiden. (Pepijn maandag t/m
donderdag totdat Veronique dat weer overneemt.)
Marijke: gaat op maandag groep 7/8 begeleiden.

c. Opvolging Wilma
De vacature staat nu ongeveer 1 week online. Begin februari
zullen de gesprekken zijn.

5.

Terugkoppeling GMR van 23 nov ‘20
Financiële cursus begin december ging niet door voor Marjon (ivm
een deadline werkgerelateerd).
Begrotingen: we geven vanuit de visie meer geld uit dan in het
verleden. Anders worden we door de overheid daarop geminderd.
Ook wat de financien betreft zal er een goede overdracht naar de
nieuwe directeur komen.
Er is ook een brainstorm geweest over de Ante-academie
(professionalisering).

6.

Ante - GMR stukken
a. Professionalisering binnen Ante - input voor Geurt
1. Leerkracht: wat heb je nodig om het kind te helpen? Ook
doordat de behoeftes van kinderen in de loop van de tijd
veranderen.
2. Ouders: wat hebben leerkrachten nodig?
3. Wat hebben we met z’n allen te doen en hoe doen we dat?
Kennis belangrijk om een kind te begrijpen en te begeleiden. In
sommige gevallen zijn ook extra handen nodig.
Beweging is gaande om te kijken hoe kunnen we de dingen die
we doen nog beter doen. Bijv.: scholen helpen/informeren andere
scholen. Talenten van elkaar zien en gebruik van maken.
Eventueel schuiven met talenten op de plek waar het het hardst
nodig is.

7.

8.

Schoolplan
a. Hoogbegaafde leerlingen
Op schoolniveau: doorgaande lijn d.m.v. studiedag.
Ante-niveau: beleidsstuk is goedgekeurd. Donderdag is er een
overleg met expertisecentrum en bestuurders om de taken weer te
verdelen. In het beleidstuk staat wat er op schoolniveau moet
gebeuren.
b. Nieuwe indeling schoolplein
Er is nog geen offerte binnen n.a.v. het plan. Wilma gaat daar
achteraan.
Rondvraag/Afsluiting

(volgende vergadering: zie onderstaand schema)

Voorstel data MR-vergaderingen 2020-2021 - bij voorkeur 1 week voor de
GMR

Onderwerpen

MR

GMR

29 sept

5 okt

17 nov

23 nov

Leerling aantal 1/10, aantal fte, Schoolplan:
Hoogbegaafde leerlingen, nieuwe indeling schoolplein.

19 jan

25 jan

Schoolplan: nieuwe indeling schoolplein

Concept vakantierooster,

16 febr

23 maart

29 maart

25 mei

7 juni

(Reserve: 6
juli)

Formatieplan,

