Groesbeek, 16 november 2021

NOTULEN MR-VERGADERING (d.d. 15 november 2021)
1. Opening
Jurgen E. heet iedereen welkom en opent om 19.30u de ONLINE vergadering. Vanwege de
aangescherpte Coronamaatregelen geldt er momenteel weer een thuiswerkadvies, dat is de
reden dat deze vergadering online plaatsvindt.
2. Agendavaststelling
Er worden geen onderwerpen aan de agenda toegevoegd.
Anneke vraagt of de agenda wat breder opgezet kan worden, zoals we reeds eerder
besproken hebben. Bijvoorbeeld de steekwoorden van de onderwerpen weergeven, zodat
je er alvast over na kunt denken. Zou dit de eerstvolgende keer door de dan dienst doende
gelegenheidssecretaris opgepakt kunnen worden?
3. Notulen MR vergadering 27 september 2021
Jurgen de V. merkt op dat de notulen er goed uitzien.
Marcia geeft aan dat ze nog niet op de site staan. Ruth gaat dit doen (zie actielijst).
Jurgen E. vraagt hoe de ouders van de kleuters reageren op het niet meer bij de
verjaardagen aanwezig te mogen zijn. Anneke: ouders reageren heel positief op de foto’s
die we sturen, geen negatieve verhalen. Een ouder had het niet gelezen dat hij/zij niet meer
bij een verjaardag aanwezig mocht zijn, maar maakte er verder geen probleem van.
Jurgen E. vraagt naar de uitkomst van de mening van het team en de uitkomst van de poll
onder ouders m.b.t. het luizenkammen.
Anneke: leerkrachten unit 1 en 2 hebben de wens om toch na iedere vakantie luizen te
kammen.
Mieke: leerkrachten bovenbouw ook, gewoon na iedere vakantie.
Ruth: 66% van de ouderenquête: na iedere vakantie kammen. 34%: hoeft niet. 5
aanmeldingen om te helpen kammen. 12 stemmen: willen meer info. 73%: nee, niet helpen
(46 stemmen).
RRuth geeft aan op basis van de wensen van ouders en team het luizenkammen te willen
handhaven zoals het nu is. Hierbij besloten.
4. Mededelingen directie
Luizenkammen
Zie punt 3 hierboven.

Corona
Ruth is zo ongeveer alle beschikbare tijd bezig met dit onderwerp… Het Coronaprotocol
basisonderwijs van begin dit schooljaar wordt nog steeds gehanteerd, er is sindsdien geen
landelijke update meer geweest. We volgen de richtlijnen dan de GGD, groep 8 zat vorige
week enkele dagen in quarantaine. Groep 8 gaat inmiddels weer gewoon naar school, wel
weer een positief geval inmiddels. Richtlijn GGD: bij 1 en/of 2 positieve gevallen in een klas
nog geen quarantaine, bij 3 of meer wel. Ouders lichten vaak zelf de school en de GGD in,
fijn.
Ruth heeft dagelijkse meerdere keren per dag contact met de GGD. Momenteel is het te
druk bij GGD voor bronnencontactonderzoek: school moet zelf melden, doet GGD niet
meer.
Groep 5 en 7 staan beiden op 2 positieve PCR testen, dus staan op scherp. Groep 8 staat dus
op 1. In groep 7 was er wat ruis over leerlingen met klachten. Ruth pakt dit op (is inmiddels
naar tevredenheid gebeurd).
Wat zijn nu precies de regels en richtlijnen? Jurgen de V. geeft aan dat het ook allemaal niet
even duidelijk is. Ruth geeft aan dat het GGD advies ook per groep kan verschillen, mede
afhankelijk van het aantal besmettingen per groep. Ruth gaat via Social Schools nogmaals
een algemeen bericht rondsturen om duidelijkheid te scheppen.
Hier en daar zijn ook wat opzichzelfstaande gevallen. Onderwijs op afstand beschikbaar voor
de kinderen die niet te ziek zijn om dit te volgen. Gelukkig tot nu toe geen kinderen te ziek
hiervoor. Geldt ook voor kinderen die in quarantaine moeten vanwege thuissituatie (Corona
bij ouder(s) en/of broertje(s) / zusje(s)). Uitdaging voor de leerkrachten: zowel fysiek als
online bezig en zorgen dat pakketjes e.d. klaar zijn voor de leerlingen die thuis onderwijs
volgen. Ruth geeft complimenten hoe goed dit opgepakt wordt door het team. Jurgen E. en
Eric geven aan dat het in groep 8 prima geregeld is vorige week. Mieke geeft aan dat de
druk echt hoog is momenteel.
Groepsdoorbrekend werken blijft voorlopig, er zijn nog geen andere regels voor vanuit RIVM
/ GGD. Ruth geeft aan gezond verstand te gebruiken en het goed in de gaten te houden en
daar waar nodig maatregelen te nemen.
Ouderavond
Ruth: uit de poll bleek dat de meerderheid van de ouders wil spreiden over meerdere
avonden (i.p.v. langer wachten en 1 grote ouderavond regelen). Nu ligt het even helemaal
stil vanwege de Coronamaatregelen. Zeker nog de komende 3 weken. Intern bezig dat z.s.m.
geschakeld kan worden dat, zodra het weer kan, het zeer snel ingezet kan worden. Wordt
vervolgd.
Kleuterplein
De houtsnippers zijn vervangen door rubberen tegels. Ruth heeft deze particulier via een
kennis gekregen en de conciërges hebben ze erin gelegd. De kinderen zijn er erg blij mee.
5. Update Corona protocol
Zie punt 4 hierboven.
6. Update plan van aanpak “Werken in Units”
Stap 1
Themaouderavond: zie punt 4 hierboven. ‘Introductiefilmpje vanuit de kinderen’ (wordt
geüpdatet) tonen over ons onderwijs als teaser op moment dat de ouderavonden gepland
kunnen gaan worden;
Stap 2
Na de themaouderavond organiseren we momenten waarop ouders de school in mogen
komen om een rondleiding te krijgen. Ouders mogen hier vrijwillig aan deelnemen.

Ouders krijgen hiermee de gelegenheid om te ervaren hoe hun kind het onderwijs iedere
dag beleeft en ook de gelegenheid om vragen te stellen over ons onderwijs. Ook dit punt
wordt, zodra het Corona technisch mag, vervolgd en opgepakt.
7. Begroting ‘t Vossenhol
Ruth vraagt of dit onderdeel doorgeschoven kan worden naar de volgende vergadering.
Door alle Coronaperikelen is Ruth hier nog niet ver genoeg mee gekomen. Jurgen E. geeft
aan dat dit akkoord is.
8. Informatie meer-jaren-formatieplan ‘t Vossenhol
Wordt ook doorgeschoven naar de volgende vergadering. We gaan onderscheid maken in:
a. Meer-jaren-formatie plan: wordt meegenomen in het begrotingsverhaal;
b. Meerjarenplan: hoe staat het ermee, wat doen we eraan e.d. Het komt op deze manier in
de agenda van volgende vergadering.
9. Notulen en agenda GMR
Anneke: Woensdag 17 november is het vooroverleg met de GMR. Hierin wordt de komende
vergadering van 24 november voorbereid. Deze vergadering is met GMR en bestuur, waarin
SPOG-beleidstukken wordt besproken en verduidelijking wordt gevraagd. De secretaris
schrijft alle notulen en houdt afspraken en ingekomen beleidstukken goed op orde. Deze
vergaderstructuur is fijn voor Anneke, want het zijn veel nieuwe zaken. Het overleg tussen
GMR, bestuur en Raad van Toezicht op 1 december, is helaas afgezegd i.v.m. Corona.
Volgende vergaderingen zijn 12 en 19 januari 2022.
Jurgen E.: hopelijk kan Anneke volgende keer een aantal punten aangeven die spelen binnen
de GMR zodat we daar een idee van krijgen. Met name punten waar we (als ’t Vossenhol)
ons voordeel mee kunnen doen, zoals verdeling schoolgelden. Anneke geeft aan nog geen
begrotingsgesprek te hebben gehad binnen de GMR. Ze neemt dit mee.

10. Rondvraag
Geen vragen.
11. Afsluiting
Jurgen E. dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.27u.

De volgende MR vergadering vindt plaats op maandag 24 januari 2022. Mieke zal de
agenda voorbereiden en notuleren.

Actielijst
-

Ruth

-

Jurgen E.

zet de Notulen van de MR-vergadering d.d. 27
september 2021 online;
stuurt de mogelijkheden tot scholing door aan de leden
van de MR: Jurgen vraagt Mieke en Anneke wat zij
precies willen qua scholing. Jurgen E. stuurt eerst de
info die nu voorhanden is naar Anneke en Mieke;

-

Jurgen E.

-

Eric

-

Ruth

-

Ruth

-

Mieke, Marcia en
Anneke

-

Marcia en Anneke

zorgt ervoor dat punten uit het jaarplan regelmatig
terugkomen op de agenda van de MR (bijvoorbeeld hoe
staat het met de oriëntatiefase van het technisch
leesonderwijs).
mailt de lijst met vaste bespreekpunten die er in een
jaar zijn rond naar alle MR-leden. Waarop moet
allemaal instemming/advies o.i.d. gegeven worden;
AFGEROND
neemt contact op met Marc Zegers (bovenschool ICT)
om weer toegang te krijgen tot de mailbox van de MR;
AFGEROND
neemt contact op met Eric als ze meer weet over de
mailbox van de MR. Eric houdt daarna de mailbox weer
bij; AFGEROND
polsen de komende week bij het team hoe er gedacht
wordt over het luizenkammen (zo snel mogelijk zodat
we dit nog voor de herfstvakantie duidelijk hebben);
AFGEROND
organiseren dat er op de eerste informatieavond een
filmpje getoond wordt als teaser voor de thema-avond.
Eric geeft toestemming om Pien hiervoor te gebruiken;
AFGEROND
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