Notulen MR gezamenlijk
Dinsdag 3 november 2020, 19.45u – 21.30u

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EBC NOORD (60 min)
Aanwezig: Linda , Malika, Susanne, Roel, Anna, Susanne, Dorien, Marian, Hanneke (notulist), Jolanda, Jannie,
Ferdinand
1.

Welkom en opening

2.

Terugkoppeling
• Stand van zaken openstaande acties
- jaarkalender (vooruit plannen) blijft staan
Actie voorzitters om dit voor de volgende voorbespreking naast elkaar te leggen.
- Beslisboom regels COVID ‘19 gelijk trekken met de Plu
Actie Ferdinand
• Notulen wordt vastgesteld. Op de Vossenberg hebben is er een gedeeld voorzitterschap. De notulen
wordt roulerend gemaakt.
• GMR
Laatste GMR vergadering was een ingelaste vergadering in een kleine setting met de raad van
toezicht. Hierover is nog geen terugkoppeling geweest.
GMR vergadering september
- Strategisch beleidsplan “Gretig groeien” loopt af in januari 2021. Dit wordt nu aangepast. In januari
2021 komen er nieuwe speerpunten met onderwijskwaliteit hoog in het vaandel.
- Thuisonderwijs: Task COVID ‘19 heeft gevraagd naar tips en tops binnen de scholen.
- Er moet meer eenduidigheid tussen de scholen komen. (documenten/formats) en dit vanuit de
gezamenlijkheid opzetten.
• Sneltesten vanuit de commerciële hoek --> bekeken, maar nog niet mee in zee gegaan.

3.

Mededelingen
• Personele zaken:
- Kwekkeveld: 1 leerkracht langdurig ziek
- Vossenberg: vervangen (af)lopend zwangerschapsverlof en omzettingen personeel in
bovenbouwgroepen.
• Nieuwe directeur:
Er zijn nieuwe kandidaten bekend bij SKOPOS. Voor 1 december uitsluitsel, zodat de overdracht eind
januari/begin februari kan plaatsvinden.
• Overige belangrijke mededelingen:
4 en 5 november zijn er schoolbezoeken. Dit is geen veroordeling, maar een opmaat naar verbetering.
Ouders hebben vragen over het doel. Dit wordt toegelicht.

4.

Voortgang speerpunten EBC Noord
• Samenwerken MR’en
• Profilering MR
• Goed onderwijs in Corona-tijd
Deze doelen worden aangenomen door beide MR’en.

5.

Ri & E

Dit is SKOPOS-breed uitgezet door coördinator ARBO. In 2018 is dit goedgekeurd en in 2022 moet er
een nieuwe keuring komen. Er zijn acties voortgekomen uit het vorige verslag. Dit is i.v.m. corona
uitgesteld (tussentijdse check). Dit wordt teruggekoppeld namens beide MR’en.
6. Medisch protocol
Het protocol Medisch handelen van SKOPOS komt uit 2016 en is niet up-to-date. Er moet een
formulier komen voor het toedienen van medicatie door leerkrachten. Dit is teruggekoppeld naar het
OT, zij pikken dit op. Er wordt nagevraagd of er jaarlijks nascholing is.
7.

Investeringsbegroting 2021
Hiervoor wil SKOPOS ook meer gezamenlijkheid en eenduidigheid. Ferdinand neemt hierin het
voortouw bij SKOPOS. Begroting moet passen bij de onderwijsbehoefte. Je moet een cyclus hanteren
met daarin check-ups, evaluatiemomenten en dit verantwoorden. Je gaat investeringen opnemen en
vraagt medewerkers wat nodig is. Begin oktober start je met het opnemen. De MR wil graag vooraf
meegenomen worden in het proces.

8. Formatie 2021
EBC Noord krimpt, maar is redelijk ruim geformeerd. 1,5 FTE minder komend jaar, maar de
onderwijskwaliteit mag niet achteruit gaan. Mogelijk januari eerste opstart hiervoor.
9. Terugkoppeling advies MR met betrekking tot COVID ‘19
• Relatie leerkracht kinderen is erg belangrijk
• Dagelijks contact is groot appèl op leerkrachten
• Roep om kaders is groot, maar weinig weet na eerste lockdown
• Het leeft bij iedereen, niet aan MR om een besluit te nemen
• Er wordt een MEMO met kaders over dit onderwerp verstuurd.
10. Onderzoek 4 en 5 november
Onderdeel is besproken bij de mededelingen
11. Jaarverslag
Dit staat nu te vroeg op de agenda. Deadline 1 december bij SKOPOS. MR wordt als tweede lezer
gebruikt. Het verslag is bedoeld om er wijzer van te worden.
12. Punten GMR: investeringsbegroting
13. Nieuwe naam EBC
Status is niet bekend. Hij zorgt voor communicatie naar ouders dat de nieuwe naam een onderdeel
van de nieuwe directeur gaat worden.

