Notulen MR-vergadering 21 september 2020
Aanwezig: Harma, Kim, Marloes, Miranda (OR), Harrie, Jacqueline, Linda, Niki
Afwezig: Notulen: Niki

Onderwerpen
1. Opening en vaststellen van agenda
2. Inventarisatie Rondvraag
3. Behandeling en vaststellen van de notulen en actielijst MR
Goedkeuring van de notulen en actielijst van 16 juni 2020
• 29 juni gesprek CvB: hoe is dat gegaan?
Het gesprek was met Ingrid Veeke en Harrie v.d. Ven. We hebben de actualiteiten
besproken en gekeken naar onze school en de opbrengsten. Ze zijn heel tevreden over
wat ze zien, qua schoolontwikkelingen en opbrengsten.
• Hoe gaat het nu met de subsidie voor leerachterstanden?
We hebben uiteindelijk besloten om niet in de eerste ronde mee te doen, omdat het
dan wel heel kortdag zou worden. Wel hebben we ouders van leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen op de hoogte gebracht en hun reactie gepolst. Nu hebben we voor
19 leerlingen de subsidie aangevraagd, dit is het maximale aantal. 16 oktober beslist
de overheid hierover, de start is dan na de herfstvakantie. We zijn nu als team nog in
gesprek over hoe we dit gaan vormgeven: voor, tijdens of na school? Dagelijks kort of
meerdere keren lang? Hoe kunnen we clusteren? Er zijn 16 andere Optimusscholen die
mogelijk ook dit traject in gaan, dus daar kunnen we mee sparren. Wordt vervolgd.
• Hoe zijn we gestart?
De ervaringen vanuit school:
- Sommige leerkrachten vinden het spannend.
- De combinatie van ‘live’ lesgeven en kinderen thuis (met verkoudheidsklachten
en/of zieke gezinsleden) van onderwijs voorzien is pittig.
- Fijn dat we de meeste kinderen weer op school hebben.
- We hebben al te maken met leerkrachten die thuis moesten blijven i.v.m. de
Corona-maatregelen, dit hebben we nu nog op kunnen vangen.
De ervaringen van ouders zijn:
Fijn dat de kinderen weer naar school zijn.
Het contact voelt minder persoonlijk en het is ook minder praktisch.
OMR ziet dat de school binnen de mogelijkheden doet wat kan.
4. Begroting de Bongerd 2020-2021
Linda doet verslag
5. Nieuws vanuit de directie
• CO2-meting/ventilatie:
Er zijn metingen gedaan, omdat we dit voor 2 oktober aan moeten leveren. Groep 5
en 1/2 kregen extra aandacht. In de kleutergroepen zijn nu uiteindelijk geen metingen
meer gedaan, omdat de groepen klein zijn en de kinderen ook, waardoor het meevalt

met de uitstoot. Bij groep 5 was het op orde en dit geldt ook voor groep 3, 6 en 8. De
resultaten worden nog teruggekoppeld in een eindrapportage.
• Opleidingsschool:
We zijn opleidingsschool geworden. Hier zijn we al jaren voor aan het ‘lobbyen’ en nu
is het gelukt. Dit betekent een intensievere samenwerking tussen de HAN en Optimus,
waarbij stagiaires niet alleen door de mentor in de klas begeleid wordt maar ook door
de ‘schoolopleider’ van Optimus: iemand die hier scholing voor gevolgd heeft en nauw
contact heeft met de Pabo.
• Ter gedachtevorming:
Met drie leden in de PMR worden er 3x60 taakuren ingezet. Dit voelt vrij fors, gezien
de grootte van de school. Met één persoon minder kan er 60 uur aan de
schoolontwikkeling gespendeerd worden.
• Sinterklaas:
We zijn als school voornemens om de maatschappelijke tendens te volgen en met
gekleurde en roetveegpieten verder te gaan. Op aanraden van de GMR wordt er
contact gezocht met de organisatie van het Sinterklaasfeest in Haps om eventueel wat
af te stemmen.
Nieuws vanuit Optimus
Nieuws vanuit de GMR
• notulen 10-6-2020 (B)
• link voor MR academie (al doorgestuurd naar MR-leden)
• Voorstel van Kim vanuit GMR:
Als we weer ‘live’ mogen vergaderen, zouden we Jeroen kunnen uitnodigen om vragen
te stellen etc.
6. Jaarplan de Bongerd 2020-20201 (B)
Het jaarplan is in het team vastgesteld.
7. Jaarverslag de Bongerd 2019-2020 (B)
Vastgesteld.
Marloes: in het jaarverslag staat dat het ziekteverzuim licht gestegen is, maar het lijkt
licht gedaald. Linda: het is licht gestegen en hier heeft Corona alles mee te maken.
Hier is (nog) geen splitsing in gemaakt tussen ziek of thuis moeten blijven vanwege de
Corona-maatregelen.
8. Schoolgids de Bongerd 2020-2021 (B)
Vastgesteld.
9. Punten vanuit
- de ouders
- het team
Reeds besproken is een eventuele verkleining van de MR met ingang van volgend
schooljaar.
10. Activiteitenplan MR 2020-2021 (B)
Vastgesteld.
11. Jaarplanning + afvloeiingslijst MR 2020-2021 (2 B)
In november staat de agenda nog niet vol. We zouden dan een opening voor Jeroen
kunnen maken en/of de afvloeiing en wel of niet opnieuw vacant stellen kunnen
bespreken (verkleining van de MR).
12. Jaarverslag MR 2019-2020 (B)
Vastgesteld.
Voorstel Kim: Lezen ouders van de Bongerd het jaarverslag? Kunnen we van het
jaarverslag voortaan geen infographic maken? Dit laat ouders in één oogopslag zien
waar we mee bezig zijn geweest, de inhoud kan dan in notulen nagelezen worden.

13. Taakverdeling MR 2020-2021
Taakverdeling is opgenomen in het activiteitenplan MR.
14. Inventarisatie scholingsbehoefte
Niki denkt na over scholing aangaande MR.
Wanneer er iets duidelijk wordt over een mogelijke verdiepingscursus, wordt dit
gedeeld.
15. Rondvraag
Kim kan op 10 november niet. Jacqueline doet een voorstel via de mail: de datum
wordt verzet of de inhoud wordt verzet.
Fysiek vergaderen is een mogelijkheid, maar dit bekijken we tegen die tijd nog even.
Het is ook een optie om fysiek en op afstand vergaderen te combineren.
16. Sluiting

