Notulen Medezeggeschapsraad CNS d’Uylenborch 18-01-2021
Aanwezig: Ingrid, Isabeth, Claudia, Esther, Conny
Notulist:  Harmen

Onderwerp

Besproken

1.

Opening

Ingrid opent de vergadering

3.

In te brengen punten

4.

Mededeling:

terugkoppeling:
- Zwemmen; er wordt aan leerlingen gevraagd welke diploma’s ze
hebben:
Team neemt dit mee dat dit voortaan aan de ouders wordt
gevraagd.
-

parkeren kleuters
Taalklas is hierop gewezen en we houden dit in de gaten als de

Actie

school weer open gaat. Ook gaan de kleuterleerkrachten ‘Victor’
weer inzetten op de parkeervakken.

5.

Notulen 9 november 2020

6.

Corona

-

schoolleider; Hoe wil ze aangesproken worden?
Hennie kiest voor directeur.

-

Zijn goedgekeurd

Lockdown/thuisonderwijs:
- De mail vanuit de oudergeleding MR is goed ontvangen door de
leerkrachten. Goed om deze terugkoppeling te krijgen. We
waarderen de waardering vanuit de ouders.
- Ervaringen:
- Goed contact met leerkracht. Dat is fijn.
- Loopt goed, zelfs in groep 3 weten de kinderen om te gaan
met de ICT. De kinderen worden de hele ochtend
meegenomen.
- Blij met de noodopvang, maar zijn er voldoende
contactmomenten tussen kleuters en leerkrachten? Kan dit
vergroot worden? Misschien in kleinere groepjes 15
minuten?
- Vanuit leerkrachten: Het loopt, trots op hoe de kinderen
hun werk maken en welke resultaten er behaald worden.
Intensief om zo les te geven. Dat moet voor de kinderen
ook zo zijn. Mede daarom ook beter geen zaakvakken op
de middag, zodat ze dan kunnen ontladen en de volgende
dag weer fris kunnen beginnen. Daarnaast hebben ze de
middag ook wel nodig om werk af te maken.
- Wordt er niet gevraagd of er ‘ s middags niet ook lesgegeven kan
worden?
- Weinig. Regelmatig moeten kinderen toch nog wat

afmaken. Groep 8 heeft ook een kopje: “ Leuk voor thuis”.
Kinderen die zich vervelen, kunnen daar kijken.
7.

Reglement MR

Er zijn in de laatste GMR vergadering nog wat opmerkingen aangepast.
Wel ligt er nog een vraag over hoe groot de MR mag zijn. Groep is
maximaal 6, maar het Baken gaat hier niet mee akkoord. Dit ligt nu bij
Ton.

8.

Huishoudelijk Reglement

Goed om het document van te voren door te nemen.
Een aantal opmerkingen stonden nog open. Deze zijn we langsgelopen
en aangepast. Zie document: Huishoudelijk reglement.

Aftreden:
- Esther neemt aan het einde van het schooljaar afscheid van de
MR.
- Harmen neemt aan het einde van het schooljaar afscheid van de
MR.

Harmen controleert de
agenda plaatst deze op de
website.
Harmen controleert de
notulen plaatst deze op de
website.
Vanwege aftreden, op de
volgende nieuwsbrief
informeren dat er een plek
vrij komt. Vervolgens na de
vakantie verkiezingen
uitschrijven.
Op de volgende
teamvergadering zal er ook
worden vermeldt dat er een
nieuwe leerkracht voor de
MR moet worden geworven.

9.

RI&E

Wat is de concrete vraag?
- De MR ontvangt een plan van aanpak en stemt hiermee in.

We nemen deze de
komende twee weken door
en reageren hier op.

Ingrid neemt dit mee naar de
directie.
10.

Schoolveiligheidsplan

-

Schoolregels: Er wordt niet gesnoept in de klas.
Meenemen naar het team. Kinderen nemen nu veel koekjes mee
voor de kleine pauze. Hoe kijken we hier tegenaan?

Regels rondom het snoepen
bespreken in een
teamvergadering.

Aanpassingen worden gedeeld met de directie. Als we reactie op de
opmerkingen binnen hebben, kunnen we instemmen.
11.

Begroting

-

Bekeken. We mogen alleen iets vinden van de begroting van
d’Uylenborch. Hierin stemmen we in.

12.

Brede school

-

We zijn bijgepraat

13.

Uitgaande stukken

-

Mails met vragen zijn beantwoord.

14.

GMR

-

Nieuwe structuur lijkt te werken. Contacten met de scholen lopen
nog.
Vrijvragen voor niet-christelijke feestdagen: moeten we doen,
omdat dit in de wet staat.

15.

Rondvraag

16.

Sluiting

Punten voor het team:

-

Er worden positieve geluiden over de nieuwe directeur
opgevangen.

- Agenda MR plaatsen in de nieuwsbrief met een verwijzing naar de
website.

- Informeren aftreden van MR-leden
- Snoepen in de klas
Punten voor de directie Uylenborch
Punten voor GMR
Vergaderrooster MR en GMR 2020-2021

MR (20.00 uur)

GMR (19.30 uur)

21-09-2020

26-09-2019 De Verrekijker, Waardhuizen

9-11-2020

21-11-2019 De Sprankel, Dussen

18-01-2021

30-01-2020 De Regenboog, Nieuwendijk

22-03-2021

31-03-2020 De Ark, Meeuwen

17-05-2021

19-05-2020 ‘t Kompas, Werkendam

05-07-2021

23-06-2020 (reserve) de Zaaier, Andel

