Notulen MR-vergadering dd. 02-11-2020
Onderwerp

:

agenda MR

Datum

:

02-11-2020

Tijd

:

20.00u - 21.30u

Deelnemers

:

(O)MR Cindy , Maud, Simone, Martijn
(P)MR Arie, Tine, Esther en Kim

Plaats

:

Online via Google Meets

onderwerp

1.

Opening en mededelingen

informatie /
advies /
besluit

wie

tijd

Cindy

20.00u

M afwezig. Geen mededelingen
2.

Notulen en actiepuntenlijst

Cindy

Notulen vorige vergadering worden vastgesteld
C en K hebben na de kerstvakantie contact over digitale vaardigheden en de aansluiting op
dat gebied tussen BO en VO
Website is ver aangepast, behalve het stukje ‘voorstellen’ en de notulen als pdf.
Algemeen stukje van C over de MR gaat ook nog op de website. A regelt dat deze stukken
op de website komen
3.

Ingekomen stukken

Kim

Geen ingekomen stukken
4.

Terugkoppeling vanuit het team

Kim

Aanvraag subsidie achterstandsgelden: geheel goedgekeurd. Voor dit geld is een extra
onderwijsassistent aangesteld
Leerlingenraad: gestart met een lunch
Sinterklaas: Stichting Breed overleg over hoe Sint en Piet zich gaan profileren. Samen
beslissen hoe het programma eruit gaat zien op school.
Studiedag: korte uitleg hoe dat gegaan is

5.

Terugkoppeling vanuit de GMR

Maud

Sollicitatieprocedure nieuwe bestuurder: deze is inmiddels gekozen en bekend gemaakt.
Het is een vrouw: Mayke van Krevel. Begint per 1 januari 2021
Eigenrisicodragerschap: we zijn momenteel nog aangesloten bij het vervangingsfonds.
Maar we gaan eigenrisicodrager worden. Nuwelijn gaat vervangingen dus zelf betalen.
Trainingen: is er behoefte aan extra trainingen. Doorgeven aan K.
De training voor de MR gaat online niet door. Reden: ze kunnen kwalitatief geen goede
training online verzorgen. Zodra deze training online goed op poten staat, neemt ze
contact met ons op.
Tropenrooster: komt terug op de agenda van de GMR. Input? Voor 8 december laten
weten dan kan het meegenomen worden in de volgende GMR
6.

Sociale veiligheidsprotocol
Kopie van Plan sociale veiligheid De Brakken

besluit

Kim

Plan Sociale Veiligheid opgesteld door de werkgroep SEO. Hierop moet een akkoord
worden gegeven door de MR. Enkele vragen en opmerkingen:
● Wat is precies de rol van de vertrouwenspersoon? Nader toelichten op
leerlingniveau, op ouderniveau, op leerkrachtniveau.
● Pestprotocol: heeft de pester ook hulp nodig?
● Gedragsprotocol: moet er wel drie (of meer) keer gewaarschuwd worden bij
overtredingen? Natuurlijk zijn er specifieke situaties (bij serieuze overtredingen)
waarbij sneller en adequater gehandeld moet worden. Klopt deze beschrijving dus
wel in alle situaties? Het is goed een escape in te bouwen bij extremere
overtredingen, waarin anders gereageerd kan/moet worden
● Schorsen: Houdt een schorsing in dat een leerling daadwerkelijk thuis komt te
zitten? Gaat het hier om een interne of een externe schorsing? Hierover moet
meer duidelijkheid komen. Dit moet intern besproken worden
● Is er een specifiek schorsing protocol? Wordt hierin gesproken over interne of
externe schorsing?
Deze onderwerpen zullen worden teruggekoppeld richting de directie. Wij kunnen dan
bepalen (na de wijzigingen) of het Plan Sociale Veiligheid kan worden goedgekeurd
7.

Aannamebeleid
Addendum bij aannamebeleid KOC De Brakken
2020-2022.pdf

besluit

Kim

De aannamestop die in eerste instantie was vastgesteld tot 1 januari 2021, wordt verlengd
tot 1 augustus 2021 in verband met het nog af te nemen imago-onderzoek van de diverse
scholen.
Praktisch punt: Stukken die door de MR moeten worden goedgekeurd moeten op tijd bij
de MR worden ingediend.
Het aannamebeleid wordt goedgekeurd door de MR
7.

Corona
Protocol-PO-2020-10-20.pdf

Cindy

Vraag is of scholen open kunnen blijven in de toekomst. Tot nu toe zijn er geen drastische
nieuwe maatregelen genomen op school, behalve dat er extra poorten open worden gezet
op het schoolplein tijdens inlooptijden. Leerkrachten hebben wel andere manieren van
vergaderen, trainingen en studiedag.
Invalpool is momenteel vrij dramatisch, maar wij hebben op school nog extra mensen
rondlopen die in kunnen springen.
Door eerdere ervaring kunnen we wellicht sneller handelen en switchen mocht het nodig
zijn om dicht te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden te bedenken om bij sluiting of
quarantaine toch les te kunnen geven.
8.

Werkdruk

Cindy

Er is geld vrij gekomen voor werkdrukverlaging. Hier is op diverse manier concreet vorm
aan gegeven: inzet van onderwijsassistenten, administratieve ondersteuning, eigen tijd
onder de gymles. Aan de andere kant komen er via de werkgroepen wel weer opdrachten
bij die werkdruk veroorzaken. Maar we kunnen concluderen dat we er zeker op vooruit
zijn gegaan
9.

Rondvraag

Wat doet de Brakken met Kerst dit jaar?
Werkgroep vieringen regelt dit. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom
Laatste vergadering van de OT is op 13 juli 2021. De MR heeft die datum ook zijn laatste
vergadering. Dit moet aangepast worden op de website.

Volgende MR vergadering: dinsdag 15-12-2020

