Notulen van de Medezeggenschapsraad via Teams
Datum
Tijd
Aanwezig

Voorzitter
Notulant

: 18 juni 2020
: 19:30 – 21:30 uur
: Oudergeleding : Jessica, Hanneke (sluit later aan)
Teamgeleding : Anja v.H, Joyce, Anja E
Directie
: Lydia,
: Joyce
: Anja E

1. Opening:
Aanvang van de vergadering: 19:30 uur; op uitnodiging van Jessica via Teams.
2. Welkom:
Welkom door Joyce. Vanwege de verschuivingen in de directiestructuur, is Theo niet meer bij
deze vergadering aanwezig.
3. Ingekomen/uitgaande stukken:
MR- magazine en Info MR bij Harry in postvak, als er bijzonderheden zijn, komen deze
volgende vergadering aan bod.

4. Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking:
-

Stand van zaken personeel/formatie:
Iedereen is weer actief op locatie na alle coronamaatregelen.
De voorschool gaat van 8 naar 4 dagdelen.
Op donderdag 25 juni gaat de formatie middels een brief naar de ouders:
Groep 1-2: Jessica/Olga
Groep 1-2: Daniëlla
Jolanda 3 dagen ondersteuning in de groepen 1-2
Groep 3:
Marissa
Groep 4:
Lichelle/ AnjaE Elke 3 dagen ondersteuning in groep 3 en 2 dagen in 4
Groep 5:
Marc
Groep 6:
Steffy
Göksu ondersteuning in groep 5 en 6
Groep 7:
Maaike
ondersteuning/begeleiding door Anja H
Groep 8:
Kirsten
ondersteuning door Ramona
Daphne begeleidt kinderen met arrangementen (groep 6 en 7)
Lydia is afgelopen maandag 15 juni begonnen in haar taak als eindverantwoordelijk
schoolleider. (evs) Er is slechts één evs per locatie. Lydia gaat werken op wo-do-vrij. Voor
de overige dagen wordt er binnen het bestuur gekeken naar een persoon, die aan de
school gematched wordt. Hierin is geen keuze.

Met de nieuwe bestuurder wil Lydia bespreken welke andere mogelijkheden er nog zijn,
bijv. doorgroeimogelijkheden van personeelsleden.
-

Inclusieve school:
Aanvraag nog niet goedgekeurd. Voorwaarden nog aanpassen; bijv. onderzoek voor
plaatsing. Mogelijk een andere naam: inclusievere school.
Lydia heeft op woensdag 24 juni een gesprek met het RSV; hier moet de goedkeuring van
komen.

-

Huisvesting:
Door de corona ligt dit tijdelijk stil. De gemeente vindt de plannen die er nu liggen te
duur. Er is interbestuurlijk overleg geweest, nu weer wachten op de gemeente. De
contracten van de huurpanden zijn voorlopig doorgepakt.

-

Jaarkalender:
Deze is bijna af, gaat vóór de zomervakantie naar de ouders.
Schooljaar 202-2021 heeft 42 schoolweken.
Gedurende dit jaar zullen er 3 werkdagen zijn en 4 studiemiddagen.
De urenberekening komt gunstig uit: onderbouw 949 uur; bovenbouw 963 uur.

5. Schoolplan:
Er is Deltabreed gekozen voor een posterformaat. Hiermee ontstaat een handzaam plan,
waarin niet meer info staat dan nodig is. Onderaan wordt verwezen naar de bijlagen. Het
schoolplan is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan van Delta, wat zichtbaar is in de
uitvoering.
Het werkdocument is vanmiddag (18 juni) met het team besproken. Aanpassingen worden
nog doorgevoerd. Vragen, op- of aanmerkingen kunnen naar Lydia gestuurd worden. Eind juni
moet het document klaar zijn en in bezit van het bestuur.

6. Hoe gaan we tot nu toe om met corona?:
- Veel positieve reacties hoe omgegaan is met het geven van onderwijs op afstand en
contacten met leerkrachten.
- Ouders missen het onderlinge contact.
- Sommige informatie werd als laat ervaren, maar hiervan waren we afhankelijk van Delta,
die de informatie pas laat doorgaf (na de info van het RIVM)
- Voor het nieuwe schooljaar zal de informatie ook pas in de laatste vakantieweek komen.
- OR had graag meer inhoudelijke zaken gezien hoe we het nu doen, bijv. middels foto’s op
klasbord.
7. Rondvraag:
- Vanuit de contactouders: wat doen we met het afscheid eind schooljaar?
Voorstel: 1 ding vanuit de klas; geen zelfgemaakt voedsel. Kinderen kunnen bijv. een
tekening geven.
- Heel erg veel dank voor de leuke attentie in de vorm van een cadeaubon.

