Notulen MR-vergadering 26 augustus 2020 14.00 uur
Aanwezig in Google Meet:
Elsabeth van Boekel, Jaap Kralt (P-MR),
Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag), Steven Slijper (voorzitter, O-MR),
Hubert van Aalderen (secretaris, O-MR)
Steven opent de vergadering en informeert hoe het op school gaat.
Elsabeth en Jaap enthousiast over de start, ook de leerlingen benoemen zelf
hoe fijn het is weer naar school te mogen.
Jeannette vertelt dat de start goed is gegaan, het blijft creativiteit vergen
bijvoorbeeld ouders goed te informeren.
1. Vaststellen rollen, vergaderdata
-Rollen bekrachtigd in dezelfde bezetting als afgelopen jaar
-voorgestelde vergaderdata worden vastgesteld:
26 augustus
28 oktober
13 januari
10 maart
19 mei
•

Jaarstukkencyclus

Hubert informeert wanneer de MR welke stukken kan verwachten en
in welke vergadering deze vervolgens worden geagendeerd.
Jeannette zal de cyclus doornemen en aan Hubert bevestigen.

2. Integraal Huisvestingsplan (update)
Discussie met gemeente over gymzaal onder de grond. Gemeente heeft
de voorkeur voor bouw op het voetbalveldje (geen eigendom).
16 september overleg tussen gemeente en Dennenheuvel over
eventuele aankoop grond.
Portefeuillehouder gemeente gewijzigd, nog niet duidelijk wie.
Bestuur en Jeannette in gesprek met NSO’s over gezamenlijke/integrale
huisvesting (en daarmee ook medefinancier)

3. Continurooster
Steven informeert hoe het team (na Coronaperiode) tegen een
eventueel continurooster aankijkt. Elsabeth geeft aan dat het in deze
kortstondige periode prima werkte, maar het huidige, normale rooster
ook weer goed bevalt. Zit er ambigue in. Jaap beaam, dat het interessant
was het alternatieve rooster te ondergaan.
Grote pluspunt voor Jaap was dat er geen overdracht aan overblijf//BSOpartijen nodig was.
Jeannette geeft aan dat een ander rooster ook binnen team geopperd is
en heeft van meerdere ouders vragen gekregen. Als pluspunten werden
genoemd de rust rond het halen & brengen. Maar ook het rustmoment
in de middag vóór aansluitende sport.
Steven heeft meegekregen dat mogelijk leerlingen van Brederode
Daltonschool juist vanwege het daar gelanceerde continurooster naar de
Theresiaschool zijn overgekomen. Volgens Jeannette kwam dit door de
wijze waarop het rooster geïntroduceerd is.
Er heerst in de vergadering enige huiver voor een specifieke enquête,
om mogelijk zo een issue te creëren waar deze er niet is.
Elsabeth stelt voor eerst binnen het team de interesse te peilen. Steven
steunt dit plan. Hubert is benieuwd hoezeer dit onderwerp nu leeft
onder de ouders en is toch voorstander van een brede enquite.
Jeannette meldt dat inmiddels een werkgroep is gestart om dit in het
team te bespreken.(Jaap stelt voor daarbij ook de onderwijsinhoudelijke
impact te belichten.
Ze stelt voor in de algemeen te houden ouder-enquête vragen op te
nemen over de mate van tevredenheid met het huidige rooster.
Jeannette zal de huidige vragen aan Hubert zenden.
Hubert heeft de ouder, die dit onderwerp wederom bij de MR heeft
aangekaart, over bovenstaande plannen geinformeerd.

4. Verkeerssituatie (reprise)
Jeannette zal in de nieuwsbrief wederom aandacht besteden aan de
parkeerregels bij school. Ook heeft een betrokken ouder opnieuw
aangegeven verkeersregelaars onder de ouders te willen organiseren.
Hiertoe zal de ouder een tekst aan Jeannette opleveren.
5. Rondvraag
Elsabeth: geen opmerkingen
Jaap: geen opmerkingen
Jeannette: verzoekt de oudergeleding van de MR het welbevingen en
eventuele brandpunten onder de ouders met het team te delen
Hubert: haakt op voorgaande uitnodiging in om gewag te maken van de
gevoelde onvrede onder een ouder over de afronding van het afgelopen
schooljaar. Heeft betrokken ouder gevraagd zich te vervoegen bij
Jeannette, deze uitnodiging staat nog altijd open
Steven: neemt aan dat er dit jaar geen ouderpanel plaatsvindt?
Jeannette hoopt dat er misschien nog een editie aan het einde van het
schooljaar kan worden gepland. Op dit moment is het logistiek
ondoenlijk.

