MR vergadering 11 maart 2020, 17:30u
aanwezig: Willemijn, Deborah, Dina, Laurens, Jan.
Miriam vanaf 18:00 uur
Elsbeth heeft zich ziek gemeld
Notulist: Jan
voorbespreking (de voorgestelde pilot voor een module-dag overheerst de vergadering)
OMR-lid is persoonlijk niet tegen module-dag maar vraagt zich af of dit op zo’n korte termijn
goed op poten te zetten is.
PMR-leden scharen zich voltallig achter het Module-plan. Het probleem van werkdruk en
tekort aan personeel is misschien niet helemaal duidelijk zichtbaar voor ouders, maar is er
wel degelijk.
OMR: wat is het probleem [dat de invoering van een Module-dag noodzakelijk maakt]?
PMR: het is moeilijk om nieuwe leerkrachten te vinden. Dit belast ook het bestaande team.
Het gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Openbare scholen zijn verplicht
iedereen aan te nemen totdat de klas vol is (zorgplicht).
OMR-lid: wij voelen ons wel verplicht om vragen van ouders te beantwoorden.
OMR-lid: optie om montessori-invloeden terug te brengen staat ook als optie in het
Noodplan. Waarom geen onderdelen daarvan gebruiken dan?
PMR: vragen vanuit de OMR suggereren alsof er niet is nagedacht over de Module-optie.
OMR: hoe creëer je de mogelijkheid in de module-week om meer aandacht aan de ll te
kunnen besteden met minder [contact]uren?
PMR-lid: een goede voorbereiding bepaalt de kwaliteit van de onderwijstijd. Veel meer dan
extra uren.
OMR-lid: kunnen jullie (teamleden) meer inzicht geven in het beslissingsproces?
zijn er aantekeningen van jullie overwegingen?
OMR-lid: is een combinatie van leerkrachten en onbevoegde specialisten misschien een
idee?.
Hoe gaan ouders het logistiek doen met zo'n module-dag?
We hebben tijd nodig om alle ouders voldoende te informeren.
PMR-lid: ik snap het, maar we hebben gewoon haast.
OMR-lid: er vallen 150 lesuren weg.
OMR-lid: logistiek en infrastructuur is mij onduidelijk.
PMR-lid: misschien moeten we beter uitleggen wat wij als leerkracht doen.
OMR-lid: levert de module-dag echt meer voorbereidingstijd op?
OMR-lid: hoe zit t eigenlijk met de part-timers?
Directie arriveert op vergadering
Dir: legt uit hoe de part-timers verdeeld zouden worden over de module-dag: evenredig naar
FTE; iemand die bijvoorbeeld twee dagen per week werkt, vult dan eens in de twee of drie
weken een module-dag in.
Dir: school is verantwoordelijk voor uitleg aan de ouders.
OMR-lid: over het noodplan. Wat zijn precies de overwegingen geweest om bij de
module-dag uit te komen?
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dir: dit is op de studiedag door het team besloten [studiedag was op een stakingsdag in het
ooada-kantoor]
OMR:-lid: wat waren de overwegingen om andere opties niet te activeren?
Dir: we moeten ons als school committeren aan 1 van de ideeën uit het noodplan.
OMR: staat er ook in wanneer de school het plan moet implementeren?
dir: we moeten goed voorbereid zijn…..maar we zijn nog in een onderzoekende fase.
de pilot is om te kijken wat het opbrengt en wat de valkuilen zijn.
OMR-lid: behoefte bij de OMR aan heldere informatie over het onderzoeksproces van het
Noodplan, er is gebrek aan context.
Dir: ik weet zelf ook niet precies wat een module-week opbrengt. We willen het graag
onderzoeken.
OMR-lid: als de module inhoudelijk interessant wordt ingevuld, word ik al iets enthousiaster.
Dir: programmeren, museumlessen….
OMR-lid: toch bang voor logistieke problemen (voorbeeld: 1 kind is zwemmen bij het
IJselmeer, de andere is naar het museum. Hoe organiseer je dat als ouder?). Misschien toch
een [duidelijk] startpunt, en eindpunt.
Dir: samenwerking met andere scholen maakt logistiek misschien gemakkelijker en
programma breder.
OMR-lid: is optie 2 (inzet van non-professionals) in combinatie met module-dag misschien
een goed idee?
Omr-lid: kan de school als gebouw wel gebruikt worden? Lokalen en dergelijke.
Dir: we gaan het pas echt doen als er geld voor is. De offertes die Dynamo ons laat zien
laten grote bedragen zien. Misschien bijdragen uit de NSA-potjes? Binnenkort is er overleg
met bestuur/overheid.
OMR-lid: extra begeleiding ook in de module-dag? [deze notitie snap ik zelf niet goed meer]
Omr-lid: hebben alle scholen al gekozen voor een optie uit het noodplan?
Dir: nee, wij lopen wel redelijk voorop.
OMR-lid: qua op de hoogte houden van de ouders. Hoe ziet de directie dat?
Dir: niet veel meer dan informatie over de pilot. Niet te veel onrust stoken. Plan goed
uitwerken.
OMR-lid: misschien 1 brief hierover, niet in de reguliere Nieuwsbrief.
Dir: nog voor de meivakantie moet er een informatieavond komen. Weet nog niet wanneer ik
het passend heb. Ik studeer samen met de event-manager op de module-dag.
eerste week van april besluiten om de pilot door te laten gaan…….. juni voorlichting over de
ontwikkelingen na de zomervakantie
OMR-lid: graag delen waarom jullie dit de beste optie vinden [de module-dag], en de
urenverantwoording.
OMR en dir: graag kritische ouders erbij betrekken zodat niet te veel verantwoording bij de
MR komt te liggen.
dir: betrokkenheidsarena voor de informatie-avond organiseren?
Er wordt nagedacht over wie de arena zou moeten gaan doen.
directiemededelingen
Huisvesting:
Dir: Uitleg over de lokaalindeling volgend jaar.
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PMR: misschien toch tijdelijke containers? Tot december? Dir gaat het vragen bij het
bestuur.
Corona:
OMR-lid: zijn er veel ziekmeldingen?
dir: er zijn enkele kinderen ziek gemeld.
OMR: nieuw Kinderrijk-manager?
Dir: ja, Shariva
OMR-lid: waar ligt het aan dat het verloop van het Kinderrijk-management zo groot is?
Dir: IKC-ontwikkeling lastig te organiseren, KDV heeft minder autonomie, er moet meer
overlegd worden met het hoofdkantoor. Teamvorming als volwaardig IKC moeizaam.
We overwegen de opvang in eigen beheer te gaan doen. In ieder geval de BSO.
OMR-lid: hoe zit het met het Engels? halen we 30 procent?
PMR-lid: wat is wijsheid? Moeten we meer op NT2 letten, of juist meer Engels? Veel
kinderen spreken al Engels, maar juist geen goed Nederlands.
OMR-lid: Nederlandse kinderen zou je juist wel Engels moeten leren.
OMR-lid: hoofd-profiele type leerlingen [ik snap deze notitie niet meer]
OMR-lid: volgende keer op de agenda.
OMR-lid: ontwikkelteams ook op de agenda.
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