Notulen MR donderdag 29 oktober 2020
We vergaderen via Teams
Aanwezig: Anita, Ron, Bas, Michel, Janet en Afine
•

Opening

•

Mededelingen

St Baasis wil onderzoek verrichten naar een toekomstvisie voor de Zuidwester en OBS De schuthoek
waarbij o.a. gekeken wordt naar de aspecten nieuwbouw en IKC vorming, wat is hierin de beste
keuze . Wat is goed voor de kinderen en kwaliteit van onderwijs. Er is een projectleider aangesteld
die dit onderzoek uitvoert , in januari is hier meer duidelijkheid over. De MR stelt vragen over
tijdslijnen van het onderzoek en onderzoeksvragen, hierover volgt later meer duidelijkheid zodra dit
mogelijk is. De MR wil graag wel op de hoogte zijn van welke vragen onderzocht worden.
Afgesproken wordt ook om dan de projectleider toelichting te laten geven bij een MR overleg zodra
hierover meer duidelijkheid is.
In Zuidlaarderveen is een bankje stuk, deze wordt binnenkort gerepareerd. 2 voetbaldoelen zijn
aanwezig, worden in elkaar gezet. Aanvraag is gedaan bij een lokale aannemer (ouder) wat kosten
zijn om een nieuwe schommel te plaatsen. Vanwege corona is er extra geld van de overheid
gekomen. 0,2 FTE per locatie. Hiervoor is Henriëtte Raap extra ingezet in Zuidlaren en Heleen komt
iedere maandag nu in Zuidlaarderveen. Er zijn veel nieuwe aanmeldingen bij de kleuters op de
Zuidwester en de Schuthoek, dat is positief.
•

Verslagen vorige overleggen.

Actiepunten zijn besproken.
Op 25 november komt de schilder in Zuidlaarderveen, in de 2e week van de kerstvakantie komt de
schilder in Zuidlaren.
•

Schoolmonitor

Dit werd eerst nog niet door het team gebruikt. Er is op de margedag scholing voor geweest
zodat iedereen nu weet hoe het werkt. Alle ontwikkelpunten van het schoolplan staan uitgezet in de
schoolmonitor. Ieder ontwikkelpunt wordt aangepakt door een werkgroep. De werkgroepen kunnen
de doelen en activiteiten zelf invullen in de schoolmonitor

•

Ouderenquête (evt. toevoeging situatie corona)

Deze moet tussen november en april afgenomen worden. We kunnen zelf geen vragen toevoegen,
zijn standaard. Voldoet wel aan inspectienorm. We kunnen een losse enquête opstellen met vragen
over het continurooster. Corona heeft wellicht ook invloed op de uitkomst van de enquête.

•

Update omstandigheden corona

Vanuit Baasis komt weer een update van de corona maatregelen. Tot nu toe 2 ouders met corona.
Basisschoolleerlingen worden niet getest maar gaan wel in quarantaine.
Thuis lesgeven in geval dat de scholen moeten sluiten. Alle wachtwoorden zijn bij de ouders
gecheckt. Iedereen kan meteen in Moo aan het werk indien nodig. Volgende week krijgen we een
cursus digitaal lesgeven via Teams. Het team staat er open voor om digitaal les te gaan geven. De
vraag is wel of we alle kinderen hierin mee kunnen krijgen.

•

Begroting/huidige financiële situatie

Iedereen houdt zich aan de afspraken omtrent de bezuinigingsmaatregelen. De begroting is
goedgekeurd.
•

Nieuwbouw, staat huidige school

De MR stelt vragen in welke mate verbouw van de huidige locatie is of wordt meegenomen. Het staat
op een goede locatie en is ruim opgezet. Janet geeft aan dat er ook nadelen zijn waaronder
schimmelvorming in het gebouw en onderhoudskosten. In het onderzoek wordt verbouwen van het
pand wel als optie meegenomen.

•

Ontwikkelingen situatie Stichting Baasis

De sollicitatie van de nieuwe directeur bestuurder loopt. In mei waarschijnlijk klaar. De GMR heeft
een negatief advies op de functie directeur onderwijs & kwaliteit gegeven. De functie van Jan Bartels
is nog niet ingevuld, hij is met pensioen. Dit is zorgelijk.

•

Rondvraag

Anita gaf aan de ze met Wilma gesproken had over het loodjes trekken van groep 4,5,6. Ze hoorde
dat dit niet klopt en staat niet goed in de notulen van de vorige keer. De groep krijgt cadeautjes van
Sinterklaas.

Actiepunten
•

Michel voegt een inhoudelijk stukje toe in de vorige notulen ( 6 oktober) over het proces
n.a.v. het schooljaarplan.

•

Er ligt een vraag bij Remmy voor extra computers in Zuidlaarderveen en een extra TV in
Zuidlaren. Wie pakt dit op?

•

Iedere keer nieuwbouwplannen agenderen (Afine)

•

Afine zet de inlog van de mail van de MR in de groeps –app van de MR.

•

Enquête continurooster vragen opstellen.

