Notulen MR donderdag 21 januari 2021
Locatie: Teams
Aanwezig: Janet, Michel, Ron, Bas, Marjan, Anita en Afine
Tijd: 19.30 uur
1. Opening.
2. Mededelingen. Wijziging in punt 11.
Ron ziet zich genoodzaakt te stoppen met de MR. Het is te druk om erbij te doen. We gaan hard op
zoek naar vervanging. Wij bedanken Ron voor zijn inzet. Michel en Afine zoeken uit hoe het proces
voor deze nieuwe vacature verloopt. Naar aanleiding van de uitkomst maakt Afine een opzetje
voor in de nieuwsbrief. Gezien de samenstelling van de MR zijn we op zoek naar een ouder vanuit de
locatie Schuthoek Zuidlaren.
Er hebben twee functiewijzigingen plaatsgevonden. Hans is benoemd tot adjunct directeur. Hij was
eerst unit coördinator. En Mila is IB-er geworden, zij was eerst CPO-er.
3. Wijziging margedagen 1 en 2 februari.
De margedag van 2 februari komt te vervallen. 1 februari gaat wel door. Het personeel krijgt een
online scholing van Natuurlijk Leren. De margedag van 2 februari willen wij graag verplaatsen naar
een ander tijdstip zodat de leerkrachten op een later tijdstip hun administratie bij kunnen werken.
De MR gaat hiermee akkoord.
Omdat bepaalde scholing niet is doorgegaan willen wij graag nog een margedag extra aanvragen. We
draaien nu teveel uren in het schooljaar. Er is nog ruimte voor. Het heeft ook te maken met hoe lang
de lockdown nog duurt. Afspraak is dat de datum wel passend moet zijn voor de kinderen zodat het
onderwijsproces niet steeds onderbroken wordt. Janet zal wanneer die datum bekend is dit
communiceren naar de MR.
4. Signaal vanuit een ouderpaar Zuidlaarderveen.
Wij hebben als school correct gehandeld en kunnen ons niet vinden in de bewoording die in de app is
gebruikt. De MR heeft gevraagd, speelt dit breder? Nee, dit geldt alleen voor dit ouderpaar. In
verband met de privacy gaan we hier niet dieper op in.
5. Lockdown/onderwijs op afstand. Ervaringen ouders/leerkrachten.
Vanuit Zuidlaarderveen: Ouders zijn heel tevreden over het thuisonderwijs. Leerkrachten zijn ook
heel tevreden hoe ouders dit oppakken.
Vanuit Zuidlaren: Ron vindt het pittiger dan de eerste lockdown. Meer binnen in verband met het
weer. Er ontstaat een soort van ritme. Anita vindt het werkmateriaal mooi, goed gedoseerd. Er ligt
geen druk op vanuit school. Tevreden. Janet zegt dat de leerkrachten het heel goed hebben
opgepakt allemaal. We hebben gelukkig nog Kerst kunnen vieren. We hebben veel kinderen in de

noodopvang. Er zijn kinderen in de noodopvang waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben én
kinderen die meer zorg nodig hebben. In Zuidlaren hebben we groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8 bij
elkaar. In Zuidlaarderveen gaat een hele grote groep naar de noodopvang. De rek gaat er wat uit bij
iedereen. Op school is veel rust, kinderen zijn goed bezig. We hebben extra formatie in mogen zetten
om de noodopvang goed neer te kunnen zetten
6. Notulen vorig overleg.
Dit punt wordt verplaatst naar het volgende overleg. Ron en Michel gaan ermee aan de slag.
7. Begroting.
Personeelslasten omhoog in Zuidlaarderveen. Dit heeft te maken met de inzet van twee
leerkrachten. Eerst was er 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent op gezet. Officieel krijgen we voor
ZLVeen formatie voor 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent. Dit wordt aangevuld vanuit de kleine
scholen toeslag. Op basis waarvan is de leerlingenprognose gebaseerd? Het is een instrument die de
gemeente gebruikt. Het wordt tussentijds ook bijgesteld. Janet gaat navraag doen of de kinderen
vanuit Kielwindeweer hierin zijn meegenomen omdat de MR vraagtekens heeft bij de prognose.
8. Stand van zaken sollicitaties nieuwe bestuurder.
Janet: We hebben 5 januari met 5 kandidaten een gesprek gehad. Uiteindelijk met nog 2 kandidaten
een gesprek gehad op vrijdag. Morgen is het arbeidsvoorwaardelijk gesprek. De komende maand
horen we welke persoon het is geworden.
9. Stand van zaken ouder-enquête.
De school heeft in het jaarplan staan dat de oudertevredenheid gepeild moet worden. Hiervoor is
het document vanuit Vensters al eerder toegestuurd. Daarin kunnen we geen extra vragen plaatsen
over het continurooster. Wel is toegezegd aan ouders om 2 of 3 vragen hierover te stellen. Deze
vragen moeten nog gemaakt worden.
In het team is besloten dat de pauze wordt verlengd. Pauze tijd tussen de middag van 12.00 uur tot
12.45 uur. Dan weer les van 12.45 uur tot 14.15 uur. MR heeft ingestemd met deze verandering van
schooltijden. We gaan dus in Zuidlaren door tot 14.15 uur i.p.v. 14.00 uur. Mooi als we dit in
kunnen voeren na de voorjaarsvakantie. Voorstel van Anita om een stukje in de nieuwsbrief over
hoe het nu gaat met het continurooster te plaatsten en dat we de pauze gaan verlengen. Als ouders
daar op dit moment vragen of opmerkingen over hebben dan die graag mailen naar
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl.
Met het team overleggen om de enquete over het continurooster in mei te doen met ook vragen
erin verwerkt over de ervaringen m.b.t. de lockdown. Ouders hebben dan eerst de tijd om te
ervaren hoe het voor de kinderen en henzelf is om tot 14.15 uur naar school te gaan. Afine geeft dit
door aan het team.
10. Huidige financiële situatie stichting Baasis.
Woensdag een nieuw voorstel gehad van Passend Onderwijs. Hier moest nog op bezuinigd worden.
We hebben te veel uitgegeven en moeten terug naar normaal.

11. Nieuwbouw. Om 20.00 uur wordt dit besproken met Boukje en de Zuid-Wester sluit
ook aan.
Het onderzoek wordt bijgesteld. Verzoek om de directeur bestuurder bij het gesprek aanwezig te
hebben. Er moet meer informatie in. Indien nodig plannen we een nieuwe datum. De directeur
bestuurder is de opdrachtgever. Begin februari is het nieuwe stuk klaar. 18 februari vindt er een
gesprek plaat met de Zuid-Wester en de Schuthoek.
Idee is om de vragen over het stuk, samen te bundelen. Dit kan gebruikt worden bij de aanpassing
van het onderzoek.

12. Afsluiting
Janet bedankt de MR voor de cadeautjes die het team heeft ontvangen.
Actiepunten:
-Er wordt een nieuw overlegmoment gepland om vragen te formuleren voor het onderzoek van
Boukje.
-Ron en Michel gaan de notulen van de vorige keer uitwerken.
-Afine zoekt uit hoe het zit met de vacature van een nieuw MR lid en maakt een stukje voor in de
nieuwsbrief.
-Janet zoekt uit hoe het zit met de prognoses m.b.t. de leerlingaantallen en de begroting.
-Afine bespreekt met het team of het akkoord is dat de enquête over het continurooster in
combinatie met vragen over ervaringen m.b.t. de lockdown verplaatst kunnen worden naar een later
moment.

