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Notulist:

Wieteke

Notulen goedgekeurd.
Op 2 juni a.s. krijgen we te horen of scholen per 8 juni volledig open
gaan, of anderszins. Op dit moment is volledige openstelling nog niet
geheel zeker, o.a. omdat er vanuit koepels/ docenten nog zorgen zijn
omtrent (on)veiligheid. Na de communicatie vanuit de overheid zal er
spoedoverleg plaatsvinden binnen O2A5 en zullen ouders z.s.m.
geïnformeerd worden over wat dit betekent voor de periode vanaf 8 juni.
De brief zal (3 juni) per mail aan de MR voorgelegd worden, t.z.t. graag
z.s.m. reageren.
Goedgekeurd.

Uit de enquêteresultaten komt naar voren dat de woensdag vrij voor
Evaluatie continurooster,
groep 1/2 (nog steeds) voor een meerderheid van de ouders van
vragenlijst groep 1/2
kinderen uit deze groepen, of van kinderen die naar deze groepen gaan,
de voorkeur heeft. Niet alle MR leden hebben de uitslag vooraf ingezien;
deze wordt nog rondgestuurd. Er zijn wel ouders die een duidelijke
voorkeur voor vijf dagen uitspreken. Er wordt verder nagegaan of het
mogelijk is om overdag onderwijs (en indien gewenst aanvullende BSO)
ook op woensdag aan te bieden aan kinderen van ouders die hier
behoefte aan hebben. Over het besluit en de conceptbrief naar ouders
vindt nog nadere afstemming met de MR plaats.
In principe is het streven op de Meester Vos om maximaal 25 kinderen/
Formatie 2020-2021 en
klas te hebben. In de oktobertelling zaten er 172 kinderen op school, dit
tevredenheids-enquête
komt neer op 7 groepen. Er is vanwege groei en personele
veranderingen gekozen om nu al uit te breiden naar 8 groepen.
Vanwege veranderingen in de aanstelling van één van de huidige
leerkrachten en het vrijkomen van 0,8 fte voor een intern begeleider op
clusterniveau, is er bij meester Vos geworven voor een vacature van
zowel 1.0 fte als 0.6 fte (voor de klas). Hiertoe zijn 24 gesprekken
gevoerd, waaruit uiteindelijk 1 juf is aangesteld voor 5 dagen per week
en 1 meester voor 3 dagen per week.
Na overleg met het team zullen waarschijnlijk twee mogelijke nieuwe
groepsindelingen worden voorgelegd aan de MR. Uitgaand van 25
kinderen per groep is naar verwachting de meest voor de hand liggende
structuur: twee groepen 1/2, een aparte groep 3, aparte groep 4, een
groep 4/5, een groep 5/6, een aparte groep 7 en een aparte groep 8.
De uitslagen van de tevredenheids-enquête worden in juni/juli met het
team besproken, en de highlight/ verbeterpunten zullen meegenomen
worden in het jaarplan.

Agendapunt 6

Nieuwbouw
Actuele stand van zaken
doorspreken en kijken
naar voortgang plan van
aanpak /planning

Agendapunt 7

Terugkoppeling op
volgende punt uit de
notulen van 300919:
BSO wordt door Wieteke
genoemd. Momenteel
verblijft dit in de
tussenruimten van de
kleuterklassen en de kuil
tussen de bovenbouw
klassen. Dit is geen veilige
plek of overzichtelijk. Ook
is het benoemd dat de
regels tussen wat mag in
de klas en mag tijdens
BSO een heel groot
verschil waar vooral de
jongere leerlingen last van
hebben. Anthonette heeft
aangegeven dat zij met
Anouck gesprekken heeft,
maar niet zelf met het
bestuur van SKV. Melanie
heeft gemeld dat zij deze
punten zal doorgeven aan
de oudercommissie van de
SKV. Terugkoppeling op
deze punten volgt.

Agendapunt 8

Communicatie

Op 8 (-15) juni wordt tav2 in gebruik genomen. SKV zal hier heengaan
met de baby’s en peuters. De Meester Vos krijgt 2 lokalen voor de
bovenbouw; zij zullen hier voor de vakantie nog heengaan. Na de zomer
zullen dezelfde (bovenbouw-)groepen en leerkrachten gevestigd zijn in
tav2.
De aanschaf van de nieuwe meubels stond gepland in maart maar is
door de coronacrisis nu gepland voor juni
Er is veel verbeterd en de punten die eerder aan de orde zijn gekomen
zijn niet erg actueel meer. Wel wordt de buitenruimte nog als minder
veilig benoemd. Het schoolplein moet (deels) open blijven voor (andere)
kinderen in het dorp, maar er wordt nagegaan of er een deel van het
plein dusdanig afgesloten kan worden zodat kinderen veilig buiten
kunnen spelen (ook tijdens bso tijd).

Nog niet gebeurd; voorstel om dit het komend schooljaar op te pakken.

Stand van zaken
Er wordt op het prikbord bij
de hoofdingang plaats
ingeruimd om de MR- en
OR- leden voor te stellen.
Daarbij komt er ook een
brievenbus waar ouders
hun ideeën, voorstellen,
klachten etc.in kwijt
kunnen.

Agendapunt 9

Rondvraag

Geen.

