Notulen MR-vergadering (via Teams)
Datum: 7-5-2020
Tijd: 19.00 uur
Aanwezig: Marco, Marieke, Mariska (OMR), Josephine, Tamara, Veerle, Marloes
(PMR)
Afwezig: Remco (OMR)
Ervaring thuiswerken leraren
- Het thuiswerken heeft veel energie gekost.
- Leraren hebben veel nieuwe dingen geleerd.
- De focus op de doelen was fijn/goed.
- Eerst werd veel vanuit het MT beslist/bedacht. Later is (deel v/d) PMR
meegenomen en is er meer samen met MT opgetrokken.
Communicatie tijdens corona-tijd
- Eerste communicatie was erg helder (begin crisis)
- Latere communicatie (m.n. laatste brief) was erg rommelig opgesteld
waardoor er meer ruis (m.n. onder ouders) is ontstaan.
- Ruis had misschien voorkomen kunnen worden door zowel OMR als PMR meer
te betrekken tijdens het proces. Nu is er met name achteraf geïnformeerd.
Ouders hadden graag willen helpen in het proces rondom communicatie.
Dan is het ook makkelijker om uitleg te geven naar andere (kritische) ouders
op school.
- Verzoek aan MT: ouders in de toekomst goed vooraf en tijdens het proces te
informeren.
- Er zijn vragen van ouders binnengekomen over de rol van de MR in het proces
rondom corona. Mariska maakt opzet voor een tekst die in het memo mee
kan naar alle ouders waarin de rol van de MR wordt beschreven.
Verandering piekdagen en studiedagen
- MR gaat akkoord met het voorstel van MT om enkele piek- en studiedagen te
vervangen voor lesdagen om te compenseren voor de gemiste lesdagen in
de tweed week van de meivakantie.
Formatie
- MR geeft akkoord op het proces dat tot nu toe doorlopen is. Dit proces is nog
volop in beweging.
- MR geeft akkoord op de verdeling van de groepen, ook op de verandering
binnen de kleuterbouw. Noot: de begeleiding van de OAS wordt ingezet in
groep 8 en niet bij de kleuters.
- Wanneer de officiële formatie is toegevoegd kan de MR akkoord geven en
instemmen met de formatie.
GMR
Vraag aan Remco voor de GMR.
- Laat het besluitvormingsproces lopen van scholen (MR) naar GMR en niet
andersom. Nu is er weinig/geen input vanuit scholen gekomen waardoor veel
ontevredenheid en ruis is ontstaan.
- De OMR wil voor een GMR vergadering graag Remco van input voorzien en
meedenken/meehelpen.
Acties

-

De notulen van laatste vergaderingen staan niet op de website. Marco stuurt
eerdere notulen naar Veerle, Veerle plaatst deze op de website.
Veerle zoekt uit of Marco nog wel het juiste mailaccount beheerst.
Veerle heeft OMR toegevoegd aan schouder.com zodat ze via deze weg
geen mail missen.
Marloes maakt stukje voor memo met daarin het juiste mailadres van de MR
(adwaitamr@gmail.com). Dit mailadres staat ook op de website van Adwaita.

Volgende vergadering
Om ruis te voorkomen en korte lijnen te houden is de vergadering van 19 mei
verplaatst naar donderdag 14 mei. 19.00 uur PMR+OMR. 19.30 sluit MT aan indien
mogelijk.

