AGENDA
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 15 maart 2021, 20.00 – 22.00 uur, via Teams
Bijlage:

1.

Notulen MR 23 november 2020

NR

Onderwerpen

1

Opening

Vastellen agenda vergadering
Agenda is niet verstuurd. Via app zijn onderstaande punten samengesteld

Verslag vorige vergadering (zie bijlage 1)

2

Onderwerpen waar directie bij betrokken is / heeft ingebracht

Terugkomst op school van periode thuisonderwijs
Als school blijven we de klachten onder de leerlingen goed in de gaten houden.
Positief is ook dat ouders zelf heel alert zijn. Afgelopen week loopt het aantal
leerlingen met corona gerelateerde klachten op.
Deze maand zijn de cito’s afgenomen. Volgende vergadering zal Ans inzicht
geven in de resultaten.
Ervaring van ouders t.b.v. online onderwijs in 2e periode lockdown
- Er is meer structuur
- Er is gedurende de schooldag mogelijkheid om contact met leerkracht te
zoeken; dit is beter geregeld.
- De workload van enkele klassen is na een paar weken bijgesteld. Deze is
toen meer afgestemd op de groep/ leerjaar van de leerlingen.
- Bij nood en crisisopvang waren op ma-di-do de meeste leerlingen op school.
Dat is ongeveer 15% van alle leerlingen. Er is geen hinder ondervonden van
noodopvang tijdens thuisonderwijs. Leerlingen die noodopvang hebben
gehad, zijn naar leeftijd ingedeeld in een groep.

(1)
(2)



Situatie Kompas
Directie heeft één week als vervangend directie op het Kompas in Nieuwkuijk er
op zitten. De komende 6 tot 8 weken is het afwachten hoe het zal gaan. Voor nu
worden de lopende zaken opgepakt.
Op de Bussel zijn enkele docenten vrij geroosterd om taken waar te nemen
tijdens deze vervangingsperiode.



Financiële status Scala en consequenties
Directie van Scala heeft een brief en info gestuurd n.a.v. voorzittersoverleg.



Werkdrukgelden inzetten voor leerkrachten/
Formatie 2021-2022
Op dit moment wordt gerekend met 1 docent op 23 leerlingen en wordt voor
schooljaar 2021-2022 rekening gehouden met 1 docent op 25 leerlingen.

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

AGENDA
Voorkeur is om groepen enkel te houden en geen combiklassen te maken. Dit
betekent dat er gestreefd wordt naar 16 groepen met een start van 3
kleutergroepen en in elke klas 28 leerlingen.
Mogelijkheid om leerkrachtondersteuner in te zetten als docent met een andere
docent als verantwoording wordt open gehouden.
Voor activiteiten die buiten het primair proces vallen zoals LMO en Kelvin klas
zal een aangepaste invulling gezocht moeten worden.


Verkiezing MR en PMR leden
MR Ouders: Er zijn 3 posities beschikbaar voor 202-2021, waarvan 1 ouder zich
opnieuw verkiesbaar zal stellen.
De verkiezingen voor MR ouders zal uitgeschreven worden eind april/mei. Bij
voldoende aanmelding is er uitloop in de maand juni.
MR leerkrachten: Er zijn 2 posities beschikbaar en beide personen stellen zich
opnieuw verkiesbaar. De overige PMR leden zullen de verkiezing van
leerkrachten op zich nemen.
Voorkeur is om 4 ouders en 4 docenten te behouden in de MR en dit niet te
verlagen naar een verhouding 3 om 3.
Voor de verkiezingen zorgen dat de website op orde is:
- intro MR-leden vernieuwen,
- notulen schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 behouden en notulen oudere
schooljaren verwijderen,
- MR-jaarplan toevoegen.

3

Voortgang schooljaarplan

Schooljaarplan 2020-2021 vaststellen
Volgend overleg zal een eerste status van schoolplan 2020-2021 gedeeld
worden.

4

MR / Ouderbetrokkenheid
 Niet besproken

5

Visie Bussel m.b.t. huisvesting
 Stand van zaken tot nu toe; niet besproken

6

Overige zaken
 Geen nieuwe zaken

7

Uit de school / rondvraag / w.v.t.t.k.

8

Sluiting / volgend overleg
 Maandag 19 april 2021

(1)
(2)

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

