Notulen MR-vergadering (via Teams)
Datum: 14-5-2020 Tijd: 19.00 uur
19.30 sluit MT aan
Aanwezig: Inge, Wilma, Jose (MT), Marco, Marieke, Mariska, Remco (OMR),
Josephine, Tamara, Veerle, Marloes (PMR)
Evaluatie proces GMR
Remco licht als lid van de GMR en dagelijks bestuur van GMR de situatie in de GMR
toe. Het hele corona-gebeuren heeft binnen de GMR ook voor een chaotische
periode gezorgd waarbij aannames zijn gedaan die achteraf niet helemaal juist
waren zijn gedaan en waarvoor excuses is aangeboden. Ook moest er snel
gehandeld worden.
De GMR neemt als leerpunt mee in de toekomst meer tijd te nemen in crisis-situaties,
al is dit soms wat lastig. Ook wordt getracht de GMR beter te informeren en te laten
meedenken.
Bestuur stuurt 1 week voor 1 juni een opzet rond in de GMR voor het onderwijs en hoe
dit vorm gaat krijgen na 1 juni.
De MR van Adwaita zal niet actief deelnemen in het meedenken maar achteraf
worden geïnformeerd door de GMR en het bestuur Varietas.
Evaluatie afgelopen periode (Corona)
De afgelopen periode van het thuisonderwijs en de heropstart van de scholen wordt
in de hele stichting geëvalueerd. Resultaten van verschillende scholen worden
teruggekoppeld richting het bestuur. De huidige ervaringen worden meegenomen
in het vormgeven van het onderwijs na 1 juni. Ook ervaringen van Adwaita worden
hierin meegenomen.
OMR (ouders MR) geeft aan dat er wat problemen zijn in de communicatie naar
ouders. Deze communicatie is erg lastig, zeker in tijden van crisis wanneer snel moet
worden besloten. OMR geeft aan dat met een duidelijke uitleg veel zorgen bij
ouders van leerlingen kan worden weggenomen.
Een eenduidige uitleg en het meenemen van de gehele MR van Adwaita zorgt voor
meer begrip en zorgt voor het breder uitdragen van besluiten.
De OMR had meer mee kunnen/willen denken in communicatie richting ouders.
Voor besluiten na 1 juni zal naast de PMR ook de OMR worden meegenomen, m.n.
op gebied van communicatie naar ouders.
Situatie na 1 juni
20 mei persconferentie → crisisteam Varietas komt bijeen → er komt een kader/plan
voor onderwijs na 1 juni → GMR geeft instemming → Schoolleiders geven feedback
→ Plan Adwaita-proof → PMR + OMR geven feedback → communicatie naar
ouders.
Formatie
Voor nu akkoord. Er zijn nog enkele gesprekken met personeelsleden gaande en er
gaan nog wat verschuivingen plaatsvinden in de personele bezetting.
Zodra meer duidelijk is, komt er een officieel formatieplaatje waarop instemming kan
worden gegeven.
Vakantierooster
Volgend jaar is er ruimte voor 2 weken meivakantie. Hiervan staat de eerste week
landelijk vast. In de tweede week zit het Hemelvaartsweekend inbegrepen
waardoor het minder vrije dagen ‘kost’.

De 2 piekdagen in juni zijn er ook volgend jaar weer om de administratielast van
personeelsleden op te vangen.
De MR geeft instemming op het vakantierooster 2020-2021.
Jaarrooster
Het jaarrooster voor 2020-2021 wordt momenteel opgemaakt. De PMR gaat er dan in
meekijken voordat het rooster met het team wordt gedeeld.
Communicatie MR-Ouders
Mariska stuurt een stuk van de OMR naar José dat wordt gedeeld in het weekbericht
van komende week. Hierin staat de rol van de (O)MR in de afgelopen periode
uitgelegd. Tevens wordt een vooruitblik geschetst en wordt aangegeven hoe de MR
het best kan worden bereikt door ouders.
Volgend vergadering
De vergadering van 23 juni blijft staan.

