NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Datum
Oudergeleding

:
:

Personeelsgeleding
Notulist

:
:

05-01-2021
Lieke Withagen, Katelijn Koelewijn,
Jessica Wit (voorzitter), Andries Nek
Gert-Jan Blonk, Britt Blink, Madelijn vd Vlis, Marieke Swinkels
Madelijn

1. Opening van de vergadering
a. Nieuw lid Marieke (leerkrachtgeleding) en de oudergeleding stellen zich voor.
2. Ingekomen stukken
a. geen mail of post
3. Acties n.a.v. vergadering 17/11 (zie notulen)
Betreffende de communicatie over de ouderbijdrage:
Dat de ouderbijdrage voorlopig ieder jaar met 2, 50 euro verhoogd wordt, moet wel
ergens vermeld worden. Dit is al eerder gecommuniceerd in de Trede destijds maar voor
de nieuwe ouders op school is dit dan niet bekend. Het moet dus expliciet benoemd
worden in de o.a. de schoolgids.
Het is de vraag of de verhoging dit jaar noodzakelijk is ivm minder uit te geven gelden
door de AC in verband met de Coronacrisis. Misschien kunnen we het een jaar
‘bevriezen’?
Kan er in een bestedingsplan aangegeven worden wat er met de gelden zou moeten
gebeuren zodat ouders weten waar ze voor betalen? (bijvoorbeeld voor het reserveren
gelden voor aanschaf speelmateriaal voor de speelpleinen!)
betreffende de communicatie vanuit school (groep 7) over de overgang naar de
middelbare scholen:
Britt heeft hier donderdag 7 januari een bijeenkomst over met de groep 7 leerkrachten.
De open dagen zullen in ieder geval online zijn!. Er komen vaste schoolafspraken omtrent
het informeren van de ouders hierover, ook voor groep 8.

4. Mededelingen
- Er wordt veel gebruik gemaakt van de noodopvang! Zo veel dat er meer personeel
wordt ingezet dan bij de vorige lockdown. De leerkrachten zijn ingedeeld in ochtend- en
middag shifts.
-Er zijn veel laptops verschaft zodat er in ieder gezin een device is waardoor we
leerlingen niet uit het oog verliezen. ( We hebben 4 x zo veel laptops uitgedeeld
vergeleken met de vorige lockdown)
-Andries heeft nog de tip om te werken met Breakout Rooms van Google Meet. Daar
kunnen de leerlingen in kleine groepjes met elkaar aan de slag en de leerkracht kan de
groepjes langs of het goed gaat. Leuke tip!
5. Corona update
Hoe vaak zien de kinderen de leerkracht online?
Dit verschilt heel erg per groep en de ouders ervaren dit als verwarrend en lastig te managen.

Vooral ouders met meerdere kinderen op school hebben zo geen structuur in hun thuiswerkdag,
het is veel te adhoc zo.
Als er de lockdown wordt verlengd mag hier best wat meer structuur in komen. Het zou wenselijk
zijn dat niet iedere jaargroep tegelijk moet inloggen met hun leerkracht ook. Niet ieder gezin
heeft namelijk meerdere devices om op te werken. Ze moeten per toerbeurt op de chromebook
of laptop dan.
Een enquête onder de ouders zou verhelderend kunnen werken. Hoe ervaren zij het thuiswerken
so far? En komen daar bruikbare tips uit?
Gert-Jan bespreekt met het MT de mogelijkheid om vaste inbelmomenten per leerjaar in te
voeren en of er een mogelijkheid is de ouders te peilen via een enquête!
Helaas heeft Parro wat opstartproblemen de eerste thuiswerk week en komen niet alle berichten
en apps gelijk binnen. Hopelijk krijgen ze dit snel onder controle. Dit is namelijk de manier
waarop we vooral communiceren tijdens deze lockdown met de ouders!
6. Ouderbetrokkenheid (Binding ouder, leerkracht en kind in Corona-tijd)
Er is door Corona minder fysiek contact met ouders als de school gewoon draait. De ouders
komen vrijwel niet meer in de school. Er is zijn geen inloop momenten en er is geen zicht op het
werken in de klas. De leerkrachten maken daarom veelvuldig gebruik van Parro om foto’s en
filmpjes te plaatsen van de kinderen en het werken in de klas. Zo proeven de ouders hopelijk toch
een beetje de sfeer in de klas.
De ouderavond was ook online, misschien een leuk idee om ook hiervoor de breakout Rooms te
gebruiken zodat de ouders elkaar ook een beetje kunnen leren kennen? De ouders ervaren
momenteel dat ze geen idee hebben welke ouders er bij welk kind horen in de groep van hun
kind. Dit voelt heel afstandelijk.
De digitale rapportgesprekken verliepen goed. Het was veel werk om het op te zetten maar het
werkte uiteindelijk naar behoren. Daar zijn we best trots op!
7. Rondvraag
-Komt de ouderbetrokkenheid weer op de agenda nu we alleen de ouderbetrokkenheid in Corona
tijd besproken hebben?
We pakken het volgende vergadering wat breder op. We kunnen mediawijsheid richting kinderen
hier dan ook in mee nemen bijvoorbeeld.
-Als er hulp nodig is voor het opstellen van de ouderenquête kijkt de MR graag mee.
In ieder geval vragen naar *ouderbetrokkenheid
* ervaringen thuisonderwijs
* de behoeftes die er bij ouders (en kinderen!) momenteel zijn
-Andries heeft wat bruikbare linkjes in de MR appgroep gedeeld zoals bijvoorbeeld Quizlet en
Breakout Rooms die de leerkrachten van de bovenbouw eens kunnen bekijken

