Medezeggenschapsraad
VERSLAG
Datum: 26 augustus 2020
Tijd: 19:30 uur
Locatie: CBS de sprankel
Aan: Taco Jan Osinga (TJO), Sanne Steenbrink (SAS), Maria Reitsma (MAR), Gerry
Grupstra (GG), Froukje Fink (FF), Tea v/d Laan (TL), Renske de Boer (RB), Klaske
van Lunzen (KL)
Gast: Jehannes Bokma (JB)
1. Opening
TJO opent de vergadering met de tekst van het gedicht van Franciscus van Assisi
Gebed voor vrede:
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
2. Welkom nieuwe leden
Een speciaal welkom aan Sanne Steenbrink (SAS) en Klaske van Lunzen (KL). SAS
is na het aftreden van Jaap Overeem de oudergeleding komen versterken. KL
vervangt Eline Jansma, die in haar taakbeleid geen ruimte meer had voor haar
werkzaamheden in de MR.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.
6. Scholingsbehoefte MR
SAS geeft aan dat hij zeker interesse heeft in een cursus voor startende MR leden.
KL geeft aan dat zij al eerder plaats heeft genomen in een MR en dus geen interesse
heeft. TJO en GG zullen navraag doen wanneer er weer een cursus wordt
aangeboden.
7. Notulen 23 juni 2020
De notulen worden vastgesteld.
8. Verslag 23 juni 2020 ter publicatie
Het verslag wordt vastgesteld.
9. Mededelingen directeur
a.
Schoolgids
Deze is nagenoeg klaar en wordt momentele geredigeerd. In de volgende
vergadering kan deze worden vastgesteld.
b.
Inspectiebezoek
Komende maandag, 31 augustus, zal er weer een periodiek inspectiebezoek
plaatsvinden. Deze inspectie zal op afstand gebeuren en voornamelijk gaan over de
leerlingenpopulatie en de kwaliteitszorg. JB en Karin Fennema (IB) zullen dit gesprek
komende maandag voeren. De informatie uit deze inspectie worden meegenomen in
de landelijke publicatie over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
c.
Jaarverslag 2019-2020
Het jaarplan voor het komende jaar wordt deze vergadering besproken. Het verslag
van het voorgaande jaar zal de volgende vergadering besproken worden.

10. Klankborden corona
JB geeft aan dat een aangepast protocol in rondgestuurd naar alle ouders. De
grootste aanpassingen zijn rondom de aanwezigheid op het schoolplein (weer
toegestaan), toegang tot de school (op afspraak) en de begintijden (weer
gelijkgetrokken).
De MR geeft aan dat er momenteel nog wel veel drukte is aan de zijkant bij het
kleuterplein. Men is zich nog niet goed bewust dat ook het schoolplein weer
toegankelijk is. JB zal dit bespreken met de onderbouw en indien nodig nogmaals
duidelijk maken.
JB geeft aan dat de huidige adviezen en regelgeving van RIVM en overheid wel druk
geven op de bezetting. Er worden duidelijk meer ziekmeldingen verwacht van zowel
leerlingen als leerkrachten. JB zal hier ook aandacht aan besteden in de nieuwsbrief.

11. Jaarplanning MR herzien
De nieuwe planning wordt vastgesteld:







Woensdag 26 augustus 2020 FYSIEK
Dinsdag 20 oktober 2020 DIGITAAL
Maandag 30 november 2020 DIGITAAL
Dinsdag 9 februari 2021 FYSIEK
Woensdag 21 april 2021 DIGITAAL
Dinsdag 29 juni 2021 FYSIEK

12.Schooljaarplan 2020-2021
JB licht het document toe. Dit schooljaarplan komt uit het schoolplan wat een periode
van 4 jaar behelst.
De hoofdoelen van dit schooljaar zijn op het gebied van:
 ICT: Doorgaande lijnen en inzet materiaal
 Rekenbeleid: Doorgaande lijn en formuleren visie
 Taalbeleid: Doorgaande lijn en formuleren visie
 Didactisch handelen: EDI verder implementeren met o.s. scholing
 Ondersteuning in de school: o.a. op gebied van administratie en beleid.
Er zijn 4 ontwikkelteams dit jaar met de focus op:
 ICT
 Taal
 Rekenen
 Handelingsgericht werken
De MR heeft enkele vragen over het binnenhalen van expertise en het in kaart
brengen van de benodigde zorg voor de leerlingen.
JB geeft n.a.v. een vraag van TJO aan dat hij veel vertrouwen heeft in het weer
oppakken van de collegiale consultaties.
De MR geeft mee om ter overweging mee te nemen waar een eventuele
ouderparticipatie wenselijk is.
13. Jaarverslag 2019-2020 MR
Het verslag wordt vastgesteld en kan gepubliceerd worden.
14. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen nieuwe punten op de agenda gezet.
15. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

16. Sluiting
TJO sluit de vergadering met de vertaling van een Boeddhistische mantra:
Bij zonsopgang en zonsondergang,
bij nacht of middag,
mogen de drie juwelen ons hun zegeningen schenken,
mogen zij ons helpen alle realisaties te verwerven
en het pad van ons leven besproeien met variërende tekens van voorspoed.

