Medezeggenschapsraad
Verslag
Datum: 19 mei 2020
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Digitale vergadering via Teams
Aan: Taco Jan Osinga (TJO), Jaap Overeen (JO) Maria Reitsma (MAR), Gerry
Grupstra (GG), Froukje Fink (FF) Tea v/d Laan (TL), Renske de Boer (RB), Eline
Jansma (EJ)
Gast: Jehannes Bokma (JB)
1. Opening
JO is niet aanwezig tijdens deze digitale vergadering.
TJO opent de vergadering met de tekst van het lied “Hoop” van Ivo de Wijs en Louis
van Dijk:
Hoop
Ik, ik heb als kind geleerd
Wat goed was en verkeerd
En ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en liefde, maar – helaas
Helaas
Verloor ik ’t idee
Dat al ons wel en wee
Bestuurd wordt en gestuurd wordt door een Iets of door een Grote Baas
En ik, ik had de liefde lief
Misschien wat te naïef
Want ach, wie ik beminde was ik na een tijd
En tot mijn spijt
Weer kwijt
En tja
Zo werd ik blind en doof
Geen liefde, geen geloof
Maar wat ik van m’n leven niet verliezen wil, is hoop – is hoop
De hoop
Op straks en op daarna
De hoop op: ja, hoera
De hoop die zachtjes zegt: Schep moed
Al wat je doet
Komt goed, gaat goed
De hoop
Op eeuwen aan ’n stuk
Van wereldwijd geluk

De hoop die zegt: Het komt terecht – dus zit niet bij de pakken neer
De hoop die zegt:
Ik ben er morgen weer.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
a. GG heeft een mail gekregen van een ouder die geïnteresseerd is in een
positie in de MR. Dit n.a.v. een vooraankondiging in de nieuwsbrief van de
komende vacature.
TJO zal een mail rondom de verkiezingen via JB laten verzenden aan alle
ouders.
b. JB geeft aan dat de kaart namens de MR bij de opening van de scholen zeer
is gewaardeerd door het team.
4. Mededelingen
a. Groepsverdeling 2020-2021
JB geeft aan dat hij met het team doende is met de indeling van het volgende
schooljaar. Er zal een zelfde aantal klassen worden gehanteerd ( 13) en het
uitgangspunt voor de indeling is om zo veel als mogelijk continuïteit te
waarborgen.
5. Notulen 21 januari 2020
De notulen worden vastgesteld.
6. Verslag 21 januari 2020 ter publicatie
Het verslag wordt vastgesteld.
7.Notulen 14 april 2020
De notulen wordt vastgesteld.
8.Verslag 14 april 2020 ter publicatie
Het verslag wordt vastgesteld.
9. Klankborden Corona
TJO geeft als eerste aan dat hij veel om zich heen heeft gehoord dat de ouders blij
zijn dat de scholen weer (deels) zijn open gegaan. Graag zou hij horen hoe het team
het heeft ervaren.
De personeelsgeleding van de MR geven aan allen blij te zijn weer fysiek les te
kunnen en mogen geven, maar dat het nog wel erg wennen is, met name hoe om te
gaan met het protocol. De extra aandacht die gegeven kan worden met halve
klassen is op zich wel een positief punt in deze periode.
Over het algemeen gaat het goed en is de opstart soepel verlopen en voelt het voor
het team en de kinderen fijn om weer naar school te kunnen gaan.

De oudergeleding van de MR geeft ook aan blij te zijn dat de kinderen weer naar
school kunnen en horen dit ook van hun eigen kinderen en de mensen in hun
omgeving. De halve klas wordt ook wel als iets positiefs ervaren door de kinderen. Er
is nog wel een uitdaging bij het kleuterplein rond 14.00 uur en het voldoende afstand
houden. Bij een volledige opening is dit zeker een aandachtspunt.
TJO geeft aan dat de scholen op 8 juni weer alle dagen voor alle kinderen opengaan
en vraagt hoe het team zich hierop voorbereidt.
JB geeft aan dat de protocollen vanuit de overheid en PCBO de komende dagen
zullen worden aangepast en dat er dan op schoolniveau gekeken gaat worden wat er
moet worden aangepast. Dit zal zo snel als mogelijk ook met de ouders worden
gedeeld. De MR zal indien nodig gevraagd worden om ook mee te kijken naar het
nieuwe protocol voor CBS De Sprankel.
Het team staat ook positief tegenover de opening, maar voorziet wel nog meer
uitdagingen op het gebied van voldoende afstand houden. Kinderen onderling
hoeven dit niet en tussen leerkracht en kind wordt dit zoveel als mogelijk geprobeerd
te behouden. Tussen volwassenen onderling blijft de 1,5 meter wel van toepassing.
JB begrijpt dat het team het spannend vindt en zal in constant gesprek blijven met
het team.
10. Kascontrole
Dit punt is in een digitale vergadering erg lastig te bespreken. Afgesproken wordt dat
TJO en JO dit met JB zullen afstemmen en op school zelf dit zullen afronden. De
volgende vergadering zal dit worden teruggekoppeld.
11. Kwaliteitskaart Ongewenst gedrag
JB licht dit document toe en geeft aan dat deze kaart met name in de bovenbouw
uitvoerig is besproken. Deze kwaliteitskaart past goed in de huidige kanjertraining.
12. Jaarplanning
JB deelt de voorlopige planning voor het volgende schooljaar. Door de overgang
naar het continurooster is er de afgelopen en ook komende jaren weinig ruimte voor
studiedagen van het team. Er is dus ook meegekeken naar studiemomenten nar
14.00 uur.
De vakanties voor 2020/2021 zijn als volgt:

De studiedagen voor het volgende schooljaar zijn als volgt:





Maandag 21-09-2020
Woensdag 4-11-2020
Maandag 01-03-2021
Woensdag 10-03-2021

Daarnaast zal er nog een donderdag worden gekozen waarop de leerlingen om
13.00 uur uit zijn om zo een studiemiddag te kunnen houden.
Eind juni is er weer een MR-vergadering en zal de definitieve planning worden
besproken. De MR heeft geen op- of aanmerkingen op deze planning.
13. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen nieuwe punten op de agenda gezet.
14.Rondvraag
GG geeft aan dat zij het op prijs zou stellen als de vergadering in juni (als laatste van
het schooljaar) fysiek op school kan plaatsvinden. TJO geeft aan dat als de richtlijnen
van het RIVM dit toestaan we dit gaan organiseren.
15.Sluiting
TJO sluit de vergadering met een gedicht over hoop van Leo Gordijn;
Hoop
Hoop is de kracht
Die iedereen heeft
Maar niet iedereen gebruikt het
Niet iedereen leeft
Een berg of een kuil
Ik kom er wel doorheen
Met hoop aan mijn zij
Kom ik tot de laatste steen
Het maakt niet uit wat er gebeurt
Ik ga door tot het eind
Ik zal er alles aan doen
Tot dat de zon niet meer schijnt
Niet proberen is niet leven
Je moet echt alles geven.

