NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen
schooljaar 2020-2021

Datum:
Aanvang:
Locatie:

11 maart 2021
19.30 uur
De Rythmeen

Aanwezig:

Teamgeleding: Berdien, Carmen, Erwin
Oudergeleding: Annemarie, Inge, Martijn
Directie: Karin en Frank
-

Afwezig:

Voorzitter:
Secretaris:
Notulist:

Martijn
Erwin
Metteke

19:30 – 20:30 uur

Vergadering

1. Opening van de
vergadering

Om 19:37 uur opent Martijn de vergadering.

2. Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld.

3. Notulen

De notulen van de vergadering van 27-01-2021 zijn vastgesteld.

4. Informatie vanuit de
directie

• Corona-update: protocol goed volgen; veel ouders bellen om te overleggen
over verkouden kinderen. Soms is er een leerkracht afwezig, vanwege
klachten (of klachten bij hun eigen kinderen). Alle groepen zijn tot nu toe
opgevangen door invallers of duo-partners, waardoor er gelukkig nog geen
groepen thuis moesten blijven.
• Beleid ouderbijdrage: per 1 augustus 2021 wijzigt de wetgeving, kinderen
van wie de ouders geen vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald, mogen
niet uitgesloten worden van deelname aan schoolreisjes of schoolkamp.
Het lastige is dat schoolreisjes en schoolkamp (deels) in de vrijwillige
ouderbijdrage zitten, evenals de financiering voor activiteiten en vieringen
op school. Schoolreisjes of schoolkamp zou eigenlijk afzonderlijk geïnd
moeten worden.
• Terugkoppeling input ‘Scholen op de kaart’: de website is op onderdelen
aangepast, o.a. aan de hand van de bevindingen van de MR. De website
wordt overigens zeer regelmatig geüpdatet. De input was erg fijn en blijft
ook in de toekomst welkom; daarom toevoegen aan de jaarplanning om er
met regelmaat naar te blijven kijken.
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5. Punten vanuit de
jaarplanning MR

• Opbrengstanalyse Cito (januari 2021): de Cito-toetsen van januari 2021
worden door de lockdown op dit moment afgenomen. De
opbrengstanalyse vindt daarom pas in april plaats.
• Concept-formatie groepen: de concept-formatie is er nog niet. Er is op de
Rythmeen sprake van krimp. Die krimp kan komend jaar opgevangen
worden, doordat er ook wat teamleden minder gaan werken. Dus er hoeft
voorlopig niemand weg. Er zullen 7 groepen gevormd worden voor het
nieuwe schooljaar.

6. GMR-verslag

Notulen van 9 februari 2021 zijn nog niet ontvangen.
N.a.v. berichtgeving van Yvonne de Haas van vandaag: jammer dat de GMR
niet de afzonderlijke MR-en heeft geïnformeerd over het akkoord voor de
fusie, voordat de ouders geïnformeerd werden. Misschien even terugkoppelen
aan de GMR?

7. W.v.t.t.k.

• M.b.t. lidmaatschap AOB: kosten bedragen 600 euro per jaar. Directie
adviseert MR te overwegen of die kosten ook te gelde worden gemaakt.
Bovendien: in hoeverre is een lidmaatschap van de AOB zinvol? Wellicht
een lidmaatschap van VOO overwegen?

20:30 – 20:45 uur

Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders

20:45 – 21:30 uur

Vergadering (besloten gedeelte)

8. Status actiepunten
vorige vergadering
(27-01-2021)

1) Notulen van september en november 2020 toevoegen aan website.
=>Erwin
2) Indien via Teams vergaderen: dan Parro-bericht om ouders te informeren
over digitale inloop. => Erwin
3) In april vacature oudergeleding MR communiceren => Oudergeleding
Zie agendapunt 9!
4) Frank vragen om een seintje als info Scholen op de kaart is geüpdatet.
=>Martijn
5) Scholen op de kaart bekijken en bevindingen noteren
(oudergeleding MR)

9. Vacature
oudergeleding

Inge stelt zich niet langer kandidaat voor de oudergeleding. De combinatie
met werk en opleiding is te belastend, waardoor er geen tijd is om de
vergaderingen goed voor te bereiden.
In april 2021 moet de vacature gecommuniceerd worden (zie huishoudelijk
reglement MR).
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10. Punten oudergeleding

• Krijgen kinderen die verkouden thuis zitten, of preventief thuis blijven thuis
les? Of krijgen zij huiswerk mee? In principe geen online les, groep 5 t/m 8
kan eventueel wel via Snappet verder werken. Het is voor docenten erg
belastend om die twee sporen te bedienen.
• Lidmaatschap AOB
Lidmaatschap AOB heeft wel degelijk waarde!
Lidmaatschap VOO valt wel te overwegen: lidmaatschap VOO kost 111,38
euro. Wat het lidmaatschap behelst moet worden onderzocht. Ook
onderzoeken wat mogelijkheden van de MR zijn om gebruik te maken van
diensten AOB via het persoonlijk lidmaatschap van een van de teamleden.
Is de OR lid van de VOO?
• Ouderportaal: op ‘Scholen op de kaart’ gezien dat er scholen werken met
een ouderportaal van Parnasys. Iets voor de Rythmeen? Niet nodig, want
ouders die willen, kunnen het dossier van hun kind altijd inzien bij de
leerkracht.
• Sociale veiligheid: op ‘Scholen op de kaart’ is deze informatie nog niet
ingevuld. Wanneer is het plan voor de Rythmeen klaar? Agenderen voor
volgende vergadering.
• Ouderbijdrage: bij in OR informeren wat de stand van zaken is m.b.t.
voorstel splitsen schoolreisjes/schoolkamp en vrijwillige ouderbijdrage en
aanbieden om mee te denken.

11. Rondvraag

• Inge: moet het stukje over sociale veiligheid nog opgestuurd worden?
Hoeft niet.
• Inge: mooi rapport, met aandacht voor het thuiswerken. Blijft het rapport
een papieren rapport? Hopelijk wel!
• Berdien: Annemarie en Martijn, doen jullie mee aan de cursus op 31 maart
2021? Ja!

12. Sluiting vergadering

Martijn sluit om 21.35 uur de vergadering.

Actiepunten n.a.v. de vergadering:
1.
Toevoegen aan de jaarplanning MR:
a.
‘Scholen op de kaart’ bekijken (minimaal 1x per jaar)
2.
Agenderen voor 12 april 2021:
a.
Opbrengstanalyse Cito-toetsen januari 2021
b.
Concept-formatie groepen
c.
‘Scholen op de kaart’: plan sociale veiligheid
3.
Gebrek aan informatieverstrekking rondom fusie OPOD en DAM
terugkoppelen aan GMR
4.
In april vacature oudergeleding MR communiceren
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5.
6.

→ Berdien/Carmen
→ Martijn/Erwin

Onderzoek doen naar lidmaatschap AOB en VOO
Contact opnemen met de OR:
a.
Checken of OR lid zijn van de VOO
b.
Ouderbijdrage (zie punt 4 en 10)

Volgende vergadering: maandag 12 april 2021, 19.30 uur
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