Agenda MR-vergadering
Maandag 24 januari 20.00 uur via Teams
Aanwezig: Leden school: Jenai, Simone en Paul
Oudergeleding: Miriam, Anne, Martin, Yvonne
Afwezig: Maaike
Notulant: Miriam

Vergadering
1.

Opening (20.00 uur)

Anne opent de vergadering

2.

Bespreekpunten

Norman:
Heidag
MT en unit-coördinatoren zijn op heidag geweest.
We hebben teruggekeken op het eerste half jaar.
Naar leerlijnen, naar inwerken van de nieuwe
mensen in de teams. Ook aan het team is gevraagd:
waar ben je trots op, waar moeten we mee stoppen,
wat doen we nog niet en moeten we mee beginnen?
Output daarvan volgt.
Ondanks dat er overal over stilstand en
achteruitgang door corona wordt gesproken, is de
algemene beleving dat in ons team ook onder de
omstandigheden juist is doorontwikkeld. Dit gaat
niet zozeer om de schoolresultaten, maar om de
ontwikkeling van het onderwijs zelf.
Nieuwsbrief
De vrijdagse weeknieuwsbrief per unit wordt
vervangen door een tweewekelijkse nieuwsbrief die
unit-overstijgend is. Alle units hebben hierin een
aandeel. Zo krijgen zeker ouders met kinderen in
meerdere units geen communicatie-overload meer.

Vanuit MR:
- Mail MR mailbox: luchtkwaliteit/ventilatie.
Er is door ouders bij de MR navraag gedaan
over ventilatie. En er is ook een tip gedeeld,
zeer waardevol.

Er heeft een meting plaatsgevonden en de
school voldoet aan de normen, maar dat is
volgens het oude bouwbesluit. De gemeente
Tilburg gaat alle scholen aanpakken met
ventilatie. Dat wordt in het onderhoudsplan
opgenomen. De ramen open is nu omdat er
gevraagd wordt om extra te ventileren, dus
buiten het feit dat onze luchtbehandeling
aanstaat wordt er gevraagd door het RIVM
om extra te ventileren. Vandaar dat de
kinderen een dikke trui aan mogen doen of
zorgen voor een vest op het moment dat zij
het koud krijgen doordat we ventileren.
Het is verder niet in de handen van school,
maar Norman houdt samen met de
preventiemedewerker vinger aan de pols bij
het bestuur en zal het ook elk moment ter
sprake brengen daar waar mogelijk.
-

De status van het vergroenen van het
speelplein, deze is ook bevraagd door
ouders. Er wordt nu door de twee
schoolbesturen nog gesproken over de
verdeling van de speelruimte tussen de twee
scholen. Begin februari zullen de twee
besturen hierover een definitief besluit
nemen. Wat de uitkomst hiervan ook zal
zijn, de vergroening gaat plaatsvinden.
Waarschijnlijk al in het voorjaar, maar
uiterlijk in de zomervakantie. Er zal ruimte
voor extra bomen zijn. Ook op het
bollenveld mogen aanpassingen gedaan
worden. Containers krijgen een aparte
ruimte en er komt een overdekte
fietsenstalling voor de medewerkers van
school.

-

Enquête MRF (Mijn RapportFolio) → De
analyse van de uitkomsten vindt momenteel
plaats en zal in een van de volgende MRvergadering worden gedeeld en besproken.

-

De oudergeleding van de MR krijgt signalen
over ouders die de connectie met school
verliezen en vindt het belangrijk om deze
waarneming en de zorgen hierover te delen.
Het team ervaart ook dat gemis en
benadrukt graag dat ondanks de fysieke
afwezigheid, wel de digitale kanalen er juist
zijn om die connectie te behouden.

-

Er wordt door sommige ouders weerstand
ervaren en kritiek geuit over het gebruik van
de app-groepen inzake coronameldingen.

Ouders voelen sociale druk om positieve
coronatests van hun kinderen te melden (of
juist niet). Norman benadrukt dat appgroepen geen officiële kanalen van de
school zijn, maar initiatieven van de ouders.
Het gebruik ervan en etiquette zijn een
verantwoordelijkheid van alle deelnemers
aan de groepen.
3.

Punten vanuit Jaarrooster?

4.

Mededelingen GMR

-

Een aantal MR-leden volgt binnenkort een
online MR-cursus.

5.

Brainstorm over
Lentekriebels/thema avond

-

Er zijn verschillende onderwerpen
binnengekomen vanuit de enquête over een
thema-avond. Daaruit komen onderwerpen
die meer geschikt zijn voor school zelf
(toetsmethodes, inhoud en vorm onderwijs,
ICT) en zeker ook geschikte onderwerpen
voor de thema-avond. Overkoepelend
overheerst de behoefte om meer te weten
over zaken gerelateerd aan
mediawijsheid/gebruik van social media,
welbevinden, (online) pesten etc. De MR
gaat dit verder uitkristalliseren. Richtdatum
voor de thema-avond is nu maandagavond
30 of dinsdagavond 31 mei 2022.

6.

Rondvraag

7.

Notulen doorlezen samen

