Medezeggenschapsraad
vERSLAG
Datum: 23 juni 2020
Tijd: 20.00 uur
Locatie: cbs DE SPRANKEL
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
TJO opent de vergadering met de tekst van het gedicht van Thich Nhat Hanh - Noem
me alsjeblieft bij mijn ware namen.
Een samenvatting van het lange gedicht:
Zeg niet dat ik morgen zal vertrekken,
want vandaag zelfs kom ik voortdurend aan.
Kijk goed: ik arriveer elke seconde
als een knop aan een lentetak,
als een jong vogeltje met tere vleugels,
dat leert zingen in zijn nieuwe nest,
als een rups in het hart van een bloem,
als een juweel verborgen in een steen.
Ik blijf komen om te lachen en te huilen,
te vrezen en te hopen.
Het kloppen van mijn hart
is de geboorte en de dood van al wat leeft.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Mededelingen
a. Kascontrole
TJO en JO hebben de kascontrole uitgevoerd bij JB. Er waren geen op- of
aanmerkingen. Er is na de kascontrole ook afgesproken dat in het najaar van
2020 een begroting van de ouderbijdrage zal worden gepresenteerd en het
voorjaar van 2021 weer een kascontrole zal plaatsvinden.
5. Notulen 19 mei 2020
De notulen worden vastgesteld.
6. Verslag 19 mei 2020 ter publicatie
Het verslag wordt vastgesteld.

7. Mededelingen directeur
a.
Passend Onderwijs 2020-2021
Er wordt momenteel een profiel opgesteld welke ondersteuning we als school
kunnen bieden. Deze is in concept klaar en zal in september ter informatie en
ondertekening klaarliggen.
b.
Vooruitblik schoolgids 2020-2021
Momenteel worden de laatste aanpassingen gedaan. De conceptversie zal in
augustus klaar zijn en kan in september worden vastgesteld. Het zal een digitale
versie worden dit jaar
c.
Ouderbijdrage
JB geeft aan dat hij het komende schooljaar wel graag wil kijken naar de
mogelijkheid van splitsing van het verplichte en vrijwillige deel van de ouderbijdrage.
Voor het verplichte deel kan namelijk ondersteuning vanuit de overheid komen voor
ouders die het moeilijk of niet kunnen missen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht
om de inning via Parro te laten lopen. Afgesproken wordt dat dit op de agenda van
november 2020 zal worden gezet.
d.
Jaarplanning (BIJLAGE)
TJO en GG zullen de planning van de MR-vergaderingen aanpassen. De dag van
vergaderen zal verspreid over het jaar op ma/di/wo plaatsvinden en ook deels
digitaal. De eerste en de laatste vergadering van het schooljaar zal sowieso fysiek
plaatsvinden. Zo ook op 15 augustus 2020.
De planning exclusief de MR-vergaderingen zal ook in het Sprankelnijs worden
gedeeld.
e.
Groepsindeling (BIJLAGE)
De groepsindeling is ook onderdeel van het werkverdelingsplan. Er zal ook volgens
jaar gewerkt worden met 13 groepen. De formatie geeft ruimte voor 12,5 groep en de
resterende 0,5 wordt voorzien vanuit de gelden voor werkdrukvermindering.
Duidelijk is dat er nog steeds een grote instroom op de school is. De school heeft
een positief imago. Aandachtspunt is de grootte van de kleutergroepen. Er wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor een extra leerkracht en/of assistenten op deze
groepen. Verder wordt dit punt met PCBO goed in de gaten gehouden.
Door de groei van het dorp Stiens is er ook instroom in de hogere groepen.
FF geeft aan dat in de middenbouw de ondersteuning van assistenten vaak aan het
begin van de week is. Zij zou ook graag deze mogelijkheid hebben aan het einde van
de week. JB geeft aan dat hij is gesprek is over dit punt.
Verder wordt de zijinstroom van leerlingen van andere scholen in Stiens altijd goed
besproken en is dit niet een automatisch besluit tot instroom.

8. Klankborden corona
TJO vraagt hoe het nu loopt en of er de afgelopen periode nog aandachtspunten zijn
of zijn geweest.
FF geeft aan dat de behoefte aan de sociale kant van school groot is bij de
leerlingen, maar dat zij moeilijk te motiveren zijn voor de inhoudelijke lessen.
MAR geeft aan dat het wel weer wennen was dat de kinderen weer elke dag naar
school gingen, maar dat ze blij is dat het weer mogelijk was.
TL geeft aan dat de focus vinden voor de kinderen wel weer lastig was en dat zij en
de kinderen de periode van halve klassen ook wel als positief heeft ervaren.
JB geeft aan dat hij het spannende tijd vond, maar wel blij is dat er voor de
zomervakantie wel een periode is geweest dat alle kinderen alle dagen weer naar
school konden.
JB geeft verder aan dat de ontwikkeling van de kinderen over het algemeen
voldoende is geweest en in lijn van de verwachting in deze periode. Hier en daar zijn
er wel wat extra zorgen voor specifieke kinderen.
Het nu geldende protocol blijft naar verwachting van kracht tot sowieso 1 september.
Dit betekent dat dit ook van kracht zal zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar.
11. ICT plan
JB licht dit document toe en geeft aan dat er nieuwe tablets zullen moeten komen nu
Snappet wordt uitgefaseerd. ICT moet meer ondersteunend worden in plaats van
leidend voor de keuze van de methode.
De aanvraag voor de tablets is goedgekeurd en de planning is dat er aan het begin
van het schooljaar mee kan worden gewerkt. Wel zijn er minder tablets beschikbaar
en zal er tussen de leerlingen/klassen moeten worden gedeeld.
9. Werkverdelingsplan schooljaar 2020-2021 en terugblik
Dit plan is in het team besproken en zal ondertekend worden door de
personeelsgeleding van de MR.
10.Vooruitblik schooljaarplan 2020-2021
Dit is bij punt 9 besproken.
13. Terugblik afgelopen jaar
JB geeft aan dat hij het afgelopen jaar ervaren heeft dat het team hecht is en dat het
team ook in ontwikkeling is. De eenheid en het vertrouwen groeit. Niet alle doelen
van dit jaar zijn gehaald, mede ook door de uitzonderlijke situatie, maar deze doelen
schuiven door. JB wil graag zijn complimenten aan het team ook hier uiten.
GG vraagt JB en het team na te denken over één lijn rondom het gebruik van de
diverse communicatiemiddelen. Er wordt deels via Parro, deels via de mail en deels
via briefjes gewerkt. Een duidelijke lijn zou wel fijn zijn om geen boodschappen te

missen. Een van de suggesties is een melding in Parro als er een mail is gestuurd
met informatie die te uitgebreid is om te delen via de app.
JO geeft als advies mee om, nu er na zijn aftreden geen vertegenwoordiging meer
van De Sprankel in de GMR zit, het contactpersoon in de GMR eens uit te nodigen
voor een MR-vergadering.
14. Bezetting MR
a.
Nieuwe kandidaat/kandidaten
TJO geeft aan dat zich één nieuwe kandidaat heeft gemeld en dat hierdoor geen
verkiezingen nodig zijn. Sanne Steenbrink zal als ouderlid vanaf augustus
plaatsnemen in de MR.
b/c. Afscheid Jaap en Eline
TJO dankt JO en EJ voor hun inzet, werk en betrokkenheid voor de MR gedurende
vele jaren.
JO geeft aan dat hij het met veel plezier heeft gedaan en in deze rol veel heeft
kunnen betekenen voor het christelijk onderwijs en ook veel heeft geleerd.
EJ sluit zich hierbij aan en heeft de zitting in de MR altijd ook als interessant ervaren.
15. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen nieuwe punten op de agenda gezet.
16.Rondvraag
JO geeft aan dat de vergadering van de GMR in verband met het coronaprotocol
vorige week op een school in Leeuwarden heeft plaatsgevonden. Dit is goed
bevallen en de GMR zal het komende schooljaar vaker op een school vergaderen.
GG geeft aan dat het dan wellicht voor de verbinding ook goed kan werken om de
plaatselijke MR te laten aanschuiven.
MAR geeft aan dat zij haar grote complimenten wil geven aan het gehele team over
hun inzet en werk in de afgelopen bizarre periode. De oudergeleding van de MR sluit
zich hier volledig bij aan.
15.Sluiting
TJO sluit de vergadering met een gedicht over Innerlijke rust van Fedde Nicolai en
wenst eenieder een fijne zomervakantie;
Innerlijke rust, wie wil dat niet graag?
Het heeft te maken met geborgenheid
Je altijd geliefd en geaccepteerd te weten
Dat je niet door je vrienden wordt vergeten
En niet wordt geplaagd door rusteloosheid.
Innerlijke rust, het is nergens te koop
We worden rusteloos door angst en zorgen
Door spanning en drukke werkzaamheden
Waaraan we veel tijd en energie besteden,
Ons innerlijk houden we liever verborgen.

Innerlijke rust, waar kunnen we het vinden?
Jezus zegt: “Allen die vermoeid en belast zijn
Kom maar tot mij en ik zal u rust geven
Want ik ben de waarheid en het leven
Vertrouw maar op mij, ik zal u nabij zijn.”

