Aanwezig: Okyay, Sander, Amerins, Rosmarijn, Conny, Anneke, Evelyn, Clarissa (notulist)
Afwezig: Lisa
1. Opening – vaststellen agenda
Okyay opent de vergadering als gast-voorzitter, waarvoor dank! Rosmarijn dank voor het maken van
de agenda. Geen vragen hierover.
2. Notulen vorige vergadering
Dank Lisa voor de notulen van 2-2-2021, Okyay over onderwijs op afstand, hoe gaat het nu? Pakken
we verderop nog weer terug.
Corona-impact langere tijd, daarvoor is een overleggroep bij elkaar geweest. Er zijn notulen van het
overleg gedeeld met de overleggroep en deze notulen worden gedeeld met het team en worden op
de eerstvolgende plenaire vergadering besproken en worden er kaders opgesteld.
Hoe is de stand met Interzin, na de vorige MR-vergadering was de voorbespreking, we willen dit
graag live met elkaar bespreken. Helaas mogen we nog niet met zoveel mensen bij elkaar zijn. Staat
dus in de wacht. 4 Juni hopen we dat we de aftrap kunnen doen en anders over de zomervakantie
heen.
3. Lopende zaken
Conny, wat nu vooral opvalt is dat het voor meerder collega’s zwaar valt dat we voortdurend aan
moeten staan. Je weet niet wat je te wachten staat. Wie is er wel, wie is er niet, welke ouders
worden getest, welke leerlingen moeten getest, ect. Die druk, die maakt het zwaar. We mogen blij
zijn dat er nog geen klassen in quarantaine hoeven of meerder collega’s besmet zijn.
Gaat het verzuim omhoog buiten Corona om? Nee, dat valt mee. Wel af en toe ziekte wegens
verkoudheid, maar verder gelukkig niet. Wel wat andere keuzes die gemaakt worden.
Amerins vraagt of het één en ander nog met ouders gecommuniceerd kan worden. Rosmarijn vraagt
of verkouden leerlingen ook naar huis worden gestuurd wanneer deze toch op school zijn. Dit
houden we goed in de gaten, het zekere voor het onzekere.
Amerins; Is er niets mogelijk qua pakketjes of andere voorzorgsmaatregelen om de druk weg te
nemen. Conny; Die keuze is in ieder geval gemaakt door taal en spelling mee naar huis te geven.
De tuintjes, Mark Huitink, achterbuurman, Kas van Kaat wil een stichting op gaan richten. Daarin is
Naomi Slijkhuis ook actief. Het is inmiddels geëgaliseerd. Er worden bakken neergezet, er komt weer
grond op, zodat we niet steeds hoeven te egaliseren. De 500 euro van de MR wordt hier nu voor
gebruikt. De zaden worden door de school betaald, ook eventuele vervangen van scheppen, emmers,
etc. Mark gaat kijken of hij het via de gemeente kan regelen om er een hekwerk omheen te krijgen.
Amerins, mijn school in bloei, is iets van het verkopen van bloembollen, is dit nog te linken aan de
schooltuintjes? Conny gaat kijken of het een mogelijkheid is om hier eens aan deel te nemen. Kunnen
de schooltuintjes voor een deel gefinancierd worden vanuit de groene plein subsidie? Hele
uitgebreide aanvraag. Conny is er nu mee bezig voor De Vlonder, maar deze subsidie vraagt wel dat
je ook eigen geld hebt.
4. Binnengekomen post en email
Geen mail en/of post
5. Formatie schooljaar 2021-2022
Formatie, nog 5 leerlingen om 12 groepen te kunnen maken. Een aantal rondleidingen gehad met
goede hoop dat er voor Het Palet wordt gekozen. Er zijn ook nog steeds veel rondleidingen. Bij te

weinig leerlingen een stukje financieren vanuit de werkdrukgelden. Dus Wilma eventueel een middag
in de week inzetten. Dit mag Conny niet alleen in beslissen, hier beslist MR-P ook over. Dit wordt
komende plenaire vergadering met alle collega’s besproken. Sander; mogen de Corona-gelden
hiervoor gebruikt worden? Het is nog niet duidelijk waar aan voldaan moet worden. Dit gaat via een
menukaart met eventueel geschikte interventies om achterstanden op te lossen. Deze menukaart is
er nog niet, dus we kunnen nog niet bekijken of de corona-gelden hier eventueel voor ingezet
zouden kunnen worden.
Grote groep 3 nu en twee groepen 4. Dit voelt voor de onderbouwcollega’s beter dan de eerste
opzet met de combi-groepen. Zo kan de grote groep 3 de zorg/hulp ontvangen. Er is dan een vrij
lokaal om eventueel om sommige momenten de groep 3 te splitsen. Dit leek de beste keuze voor de
leerlingen voor dit moment. Meest rustig en meest efficiënt.
6. Vakantierooster
Net met de GMR een klap op gegeven. Aan Conny is gevraagd om mee te gaan met het
besturenoverleg van Zwolle. Er zijn geen bewaren op ingediend. Wanneer het helemaal officieel is,
deelt Conny met ouders.
7. Voortgang
- Klankbordgroep communicatie
Op dit moment geen verder informatie
- Klankbordgroep huisvesting
Er is op bestuurlijk niveau wel wat gebeurd. Eerste cluster; Zaaier / Van Heemstra,
(Cluster 1 gaat naar de woonzorg locatie), Tweede cluster; Palet / Andreas, Derde cluster;
Vlonder / Jan Jasper (blijven zeer waarschijnlijk op locatie en dit wordt dan eventueel
gepimpt. Alles heeft al vertraging opgelopen.
- Diverse protocollen online – Schoolreisbeleid
Schoolkamp/schoolreis – schoolkamp is inmiddels gepland, schoolreis is nog even niet
aan de orde. Schoolreisbeleid graag verder uitbreiden met de andere uitstapjes ook. Wel
of niet een hesje, etc. Dus incidentele tripjes ook meenemen in het schoolreisbeleid.
Klachtenregeling en veiligheidsplan zijn mooi te vinden. Pestprotocol was niet apart te
vinden. Is wel een onderdeel binnen het veiligheidsplan.
8. Passend Onderwijs/Zorgstructuren
Hoe de school zich aan de plannen die zijn gemaakt door het Samenwerkingsverband? Hoe loopt
het? Valt of staat met de gelden die we krijgen. De mensen die nu op passend onderwijs staan
kunnen we waarschijnlijk behouden. Hoe we deze gelden in gaan zetten wordt elk jaar opnieuw
besproken. Wat is het meest effectief. Daarnaast gaat passend onderwijs alle kanten op, denk aan de
meer begaafde leerlingen, maar ook aan de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Je
komt eigenlijk nooit uit met de gelden. Men geeft aan dat er toch nog teveel verwezen wordt.
9. GMR
Vakantierooster is afgehamerd, de herwaardering directiegelden, ondersteunend personeel, etc.
Elk jaar GMR meets MR, maar helaas door corona niet mogelijk. Hier volgt hopelijk iets op in het
najaar. Financieringsstromen PO-VO, budget bewaking is belangrijk, begrotingen worden
gepresenteerd, waarbij VO per school wordt gekeken, bij PO per sector. Er is dus weinig zicht op de
begroting per scholen in het PO. GMR wil zien waar het geld naar toe gaat, dit kan nu niet. Er is een
brief gestuurd CVB, nog geen reactie op. Men heeft het gevoel dat de monitoring beter kan. Op de

meerjarenbegroting komt mogelijk instemmingsrecht.
Voor meer informatie: WMS.nl, PO-raad.nl, Nieuwsflits GMR
10. Wie wordt onze nieuwe voorzitter
Punt voor de volgende vergadering. Komt goed.
11. Rondvraag/Afsluiting
Conny; document werkbeleving komt volgende vergadering. Eerst met team bespreken en daarna
naar de MR. Komt dus op de volgende agenda.
Amerins; Schoolreisje? Wel of niet? Op dit moment nog weinig open, dus voorstel, til over de
vakantie en dan aan het begin van het schooljaar. Is er iets te doen op loopafstand, buiten, wat leuk
is om te doen voor kinderen. Buitencentrum Oldebroek?
De OR heeft voor Pasen iets leuks bedacht, dus dat is goed geregeld en voor elke klas een bepaald
budget beschikbaar waar de klas zelf iets mee kan doen. (€8 á €10 per kind)
Rosmarijn; laser gamen kun je eventueel in Wezep ophalen.

11 mei volgende vergadering……

