Verslag MR-vergadering 26 mei 2020
Opening 20.00 uur (digitaal overleg)
Aanwezig: Ester Plaisant van der Wal, Marina den Brader, Simone Meijer, Karen van de
Velde en Anneke Zantboer
Afwezig: Eva Zwirs
1. Vaststellen agenda
Geen aanvullende punten.

2. Mededelingen / Lopende zaken
Sectorprotocol uitgesteld m.b.t. start 8 juni; reden is onduidelijk. Is wat zorgelijk. Ook
nog onduidelijk hoe een en ander precies te regelen. Zodra het bekend is wordt het weer
zo goed mogelijk geregeld.

3. Post
Rondgang info map MR-magazines: nu even niet.
Geen post per e-mail.
4. Vergaderingen
a. Actiepunten MR 25 maart 2020
• Foto MR: zet Simone op site.
• Verkiezingen: Tekst komt in volgende ouderinformatie en wordt een keer
herhaald. Als er geen andere kandidaten zijn wil Annemieke Egberts-Mank
wel MR lid worden.
• Checken schoolgids: allen gedaan en verwerkt door Anneke.
b. GMR 20 mei 2020: Vooral afgelopen periode met elkaar uitgewisseld. Ook bezig
geweest met begroting. Goedgekeurd onder voorwaarde dat 2 scholen het ook in
orde maken. Er moet een nieuwe voorzitter komen.
Notulen 20 januari 2020 heeft Marina doorgestuurd.

5. Informatie uit team / OR / GMR

a. Corona/thuisonderwijs/gedeeltelijk school; hoe gaat het? 1,5 m is nauwelijks tot niet
te hanteren. Is wel zorgelijk qua gezondheidsrisico's voor leraren (en hun
familie/naasten). Zorg wordt groter wanneer school weer volledig opengaat.
Leerkrachten kunnen gaan ‘afhaken’. Begrip bij ouders is er niet op alle fronten.
Geplande studieweek zijn vragen over gesteld en is zo goed mogelijk uitleg over
gegeven.
b. Bestuur: Thea Janson gaat over een jaar met pensioen. Astrid Kalmeijer stopt.
c. Vakantierooster 2020-2021: aantal studiedagen: kan vergeleken met andere scholen
veel zijn, maar is een bewuste keuze van Aeresteijn voor de ontwikkeling van het
team/de school. Er kunnen meer studiedagen worden gepland i.v.m. het aantal
lesuren die leerkrachten maken.

6. Regelzaken
a. MR verkiezingen: zie onder punt 4a.
7. Inhoudelijke punten
• Verlenging onderwijstijd waaronder zomerschool: Rijk stelt subsidiemiddelen
beschikbaar om achterstanden ‘weg te werken’. Poll over uitgezet (ook onder ouders
MR?). Beeld/meningen lopen uiteen; kan te maken hebben met persoonlijke
overwegingen. De vraag is of je de kinderen bereikt die je wil bereiken. Middelen zijn
waarschijnlijk harder nodig bij (grote) gezinnen in grote steden. Het idee is ook dat
het effectiever is extra ondersteuning te bieden binnen de onderwijstijd.
• Uit jaarplanner 2018-2019:
Update kwaliteitszorg: kwaliteitsbeleid op GMR niveau;
ASV stand van zaken (Algmene schoolverkenning, BHV, RIE plan van aanpak, 1x in de
2 jaar); Anneke: binnenkort wordt er weer een RIE afgenomen door een externe
instantie. Eind dit schooljaar of begin volgend schooljaar. Afspraken zijn gemaakt,
maar is nog niet duidelijk of dit i.v.m. Corona mag gebeuren, wordt nagevraagd en in
de gaten gehouden door Astrid Kalmeijer.
Voortgang schoolplan: na studiedagen aanvulling en dan wordt aangepaste versie
voorgelegd;
Evt. bijstellen Formatieplan (advies): is niet aan de orde;
Meerjarenplan leer- en hulpmiddelen (bovenschools): in begroting, op GMR niveau;
Meerjaren onderhoudsplan (bovenschools): in begroting, op GMR niveau;
Meerjarenplan ICT (bovenschools): in begroting, op GMR niveau;
Terugkerend: AVG: geen wijzigingen / IKC: geen voortgang, wel veel afstemming en
samenwerking de afgelopen periode / PLG Covey: eigenaarschap / Muzieksubsidie:

loopt nog een jaar / Boerderij project: doorlopend project voor drie jaar i.v.m.
innovatiesubsidie, daarna moet gezocht worden naar andere financiering.
Actiepunten: geen.

