Uit de MR 1 maart 2021

Op 1 maart kwam de MR weer bijeen, in hoopvolle tijden: de kinderen zijn weer naar school!
Om te beginnen het volgende. De MR heeft de afgelopen maanden regelmatig (soms ook extra)
vergaderd over het thuisonderwijs, zowel over het verplichte thuisonderwijs (vanwege de landelijke
Corona maatregelen) als over de thuisonderwijs-woensdag. Wat betreft die woensdag: onze inzet is
daarbij altijd om die zo minimaal mogelijk (liefst helemaal niet) te houden. Daarom hebben wij ook
telkens opnieuw samen met de schoolleiding gekeken naar de noodzaak (de onderbouwing) daarvan
en spraken wij af die ongeveer eens per vier weken te bespreken. De schoolleiding kan zich ook goed
vinden in deze aanpak en blijft met de MR zoeken naar alle mogelijkheden om volledig open te gaan.
Daarover blijven wij dus met elkaar in gesprek.
Wij zijn blij dat iedereen nu bijna volledig naar school kan. Alleen de Middenbouw heeft eens per
vier weken nog een thuis-onderwijswoensdag; ook daarvan zullen we de noodzaak blijven bespreken
in de MR.
Recent is voor de tweede keer een enquête gehouden over het thuisonderwijs tijdens de Corona periode. Vandaag konden we de eerste -algemene- resultaten bespreken. Het beeld dat hieruit naar
voren komt is positief. School heeft ruimschoots aan de verwachtingen van de ouders voldaan, een
mooi compliment naar alle leerkrachten. Zeker ook ten opzichte van de eerste periode is veel
geleerd en in de praktijk gebracht. De MR gaat de volgende keer de meer gedetailleerde
opmerkingen van de ouders bespreken en met de school bekijken wat daarmee kan gebeuren.
Vandaag is ook gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage. Op dit moment betaalt ongeveer 75%
van de ouders deze. Afgesproken is, dat school ouders een reminder kan sturen voor het betalen van
de vrijwillige bijdrage, maar dat aan het eind van het jaar de gegevens daarvan verwijderd worden
uit de bestanden. Dit vanwege de privacywetgeving. De MR wil zich in de aanloop naar volgend jaar
buigen over de hoogte van de bijdrage, daarvoor is inzicht nodig in waar dat aan wordt besteed.
Belangrijk is en blijft dat in alle communicatie moet worden aangeven dat de ouderbijdrage vrijwillig
is.
Tenslotte kwamen nog een paar andere onderwerpen aan bod. Zoals de vraag of het vertrek van een
docent in de Middenbouw in het rooster kon worden opgevangen (het antwoord was -gelukkig- ja).
Daarnaast lopen ook de plannen voor een nieuw schoolplein door. En tenslotte heeft de MR
gevraagd hoe school aankijkt tegen de Corona-gelden die waarschijnlijk vanuit het Rijk beschikbaar
gaan komen. Daar is nog niets over bekend, maar het zal niettemin in ABSA verband worden
besproken. Bij de uitwerking daarvan moet goed worden bekeken wat dat gaat betekenen voor de
belasting van de docenten. De MR denkt hier graag in mee.

Volgende vergadering MR: maandag 12 april a.s.
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