Notulen MR-vergadering 16 maart 2021 Waar: Via teams
1. Opening voorzitter
2. Vaststelling agenda
Agenda is goedgekeurd
3. Notulen vergadering 24 november 2020
Notulen zijn goed gekeurd. De stappen die gezet zouden worden, zijn gezet.
4. MR jaarverslag 2020
Het is nog een concept. Als er nog aanvullingen en/of opmerkingen zijn dan kunnen we deze naar
Floor mailen. Na de aanvullingen en/of aanpassingen stuurt Floor het verslag weer door.
5. Terugblik openstelling school.
We zijn weer goed gestart. De communicatie met ouders over het halen en brengen is goed
verlopen. 85% van de leerlingen is om half 9 binnen. Er blijven wel (vooral bij de Serooskerkestraat)
vaak kinderen nog ‘hangen’ om na schooltijd te spelen. We blijven kinderen hier op aanspreken.
Mondkapjes worden steeds minder gezien bij ouders. (naleven regels verslapt?) Buiten is bijna
geen kans op besmetting, dus ook dat zal er mee te maken hebben. Leerkrachten en kinderen
dragen ook geen mondkapjes.
Binnen in de school worden de regels goed nageleefd. Er zijn clusters gevormd en er lopen niet
continu kinderen door elkaar. We zijn er wel achter dat de clusters niet altijd werken. De 2 locaties
en de CO2 melders zullen waarschijnlijk wel positief bijdragen aan weinig besmettingen.
Ook in de thuissituatie hebben we nog weinig berichten over besmettingen. Bij de omliggende
scholen zijn er wel al hele klassen in quarantaine.
Voor leerkrachten is er op het moment een sneltest. Binnen een half uur kan er een uitslag zijn.
Leerkrachten kunnen dus weer snel voor de klas bij een negatieve uitslag. Als leerkrachten een test
moeten doen dan krijgen ouders via Parro zo snel mogelijk een bericht. De eerste keer werkte dit
goed. Veel ouders hadden het bericht op tijd gelezen en kwamen hun kind dus niet naar school
brengen.
Mochten er klassen in quarantaine moeten dan wordt het thuisonderwijs zo snel mogelijk opgezet.
Wel of niet digitaal hangt af van de tijdsduur.
6. Vragen ouders over stembureau Hoeksteen.
Een aantal ouders vond het niet kunnen dat er in de Hoeksteen een stembureau kwam (waarom
mogen kiezers wel in de school en ouders niet?) en hebben dit via de mail aan Kees kenbaar
gemaakt. Ook hebben zij een mail gestuurd naar het bestuur, een klacht ingediend bij de
burgemeester en ze hebben het Noordhollands dagblad ingeschakeld.
Het stembureau is maar een heel klein stukje van de school en er is geen vermenging met de
kinderen mogelijk. Vooral niet op de Serooskerkestraat. Ook is er een mevrouw van de gemeente
langs geweest en die heeft aangegeven dat beide locaties aan alle eisen voldoen voor een
stembureau.
7. Personeelsbeleid en organisatorische zaken (subsidie)
100% van de mensen wil op De Hoeksteen blijven werken. Wel willen sommige mensen minder
werken. Er werken een aantal mensen vanuit Agora Support bij De Hoeksteen.
Hoeveel en welke groepen gaan we volgend jaar draaien? Verschillende plaatjes zijn mogelijk. We
moeten kijken wat passend is voor elk kind. Er is in de groepen 2/3 een digitale enquête onder
ouders geweest. Mede om te kijken of een 2/3 voor volgend jaar ook weer een optie is. Er komt
van deze enquête nog een verslag. Het blijkt dat de ouders van deze groepen wel tevreden zijn.
Om een nog completer beeld te krijgen zou je de enquête ook moeten uitzetten voor de groepen 2
van de 1/2 en de enkele groepen 3.
We hebben nog altijd een aannamebeleid van 81 kinderen per schooljaar. Dat betekent dat je 3
groepen 3 van 27 hebt, 3 groepen 4 van 27 enz. Kinderen die in 2021 en 2022 4 jaar worden
kunnen zich niet meer inschrijven. Deze jaren zitten vol.

Op dit moment zijn er in de onderbouw grotere groepen dan in de bovenbouw. Door de jaren heen
‘vallen’ er kinderen af door verschillende redenen.
8. Begroting mededeling
Er is nog geen begroting. De kaders zijn er nog niet. De bezuiniging wordt waarschijnlijk verlengt.
De gelden zijn dus niet blijvend. Iemand vast aanstellen is dus niet ‘handig’.
9. Verslag toetsen en testen KIJK
De cito toetsen zijn bijna klaar.
KIJK is op een ‘speciale’ manier naar kinderen kijken in de onderbouw. De kleuterleerkrachten
hebben hier ook een cursus voor gevolgd. Er zijn 4 ‘hoofdlijnen’. Met taal en rekenen zitten we iets
boven het gemiddelde. Sociaal-emotioneel iets er onder, maar dit kan ook met de lockdown te
maken hebben en motorisch is het wel zorgwekkend. Onder motorisch valt ook de schrijfmotoriek.
De gymleerkracht gaat hier mede mee aan de slag. Er komen bijvoorbeeld bakken met klein
motorisch materiaal en we willen de logopedist en de ergotherapeut meer de school in halen en
daar meer mee gaan samenwerken.
KIJK rapporten worden gedeeld met ouders.
10. Ouderbijdrage 20/21 {verantwoording) en 21/22 {vaststelling}
Gaan we dit jaar nog op schoolreisje? Kan dit wel ‘veilig’. Is het in deze tijd wel wenselijk om
kinderen te mengen met verschillende groepen en scholen? Of geven we het deel van het
schoolreisje van de ouderbijdrage terug aan de ouders die betaald hebben? Of doen we dit geld bij
elkaar en kopen we er bijvoorbeeld een speeltoestel van? Of kiezen we een goed doel en schenken
we het daar aan? We laten aan ouders de keus.
Sowieso komt er aan het einde van het jaar een knallend feest. Groep 1/2/3 blijft dan op school en
de hogere groepen gaan als dit mogelijk is naar de sportvelden. We vieren hiermee alle feesten, die
we dit jaar niet op school hebben kunnen vieren (Pasen, Carnaval enz.) Dit feest betalen we van
dat geld.
Wat doen we met het schoolreisgeld van de huidige groepen 6/7/8 van vorig jaar? Daar willen we
nog steeds iets mee doen voor deze groepen, maar wat en hoe is afhankelijk van wat mogelijk is.
Hier komen we nog op terug.
Het TSO geld dat dit jaar niet gebruikt is wordt opgespaard om volgend jaar het ‘gat’ mee te
dekken.
Volgend jaar is de ouderbijdrage gewoon weer 85 euro.
11. Werkverdelingsplan en werkdruk
Volgende vergadering.
12. Jaarplanning 2021 vakantierooster en studiedagen
Doordat wij elke dag tot 14.15 uur les hebben, hebben wij als school nog 20 uur om ‘extra’ vrij te
plannen. De middag voor de zomervakantie en de kerstvakantie is traditie geworden, dus staan
ook in het vakantierooster. Ook de vrijdag voor de herfstvakantie en de maandag na de
herfstvakantie bevallen goed, dus ook die staan erin. Blijft er nog 1 dag over en dat wordt 23
maart.
13. Zaken van en voor de GMR
Volgende vergadering
14. Wat verder ter tafel komt
Hoe verloopt de TSO? De TSO bij Rosariumpark verloopt goed. Bij de TSO op de Serooskerkestraat
was het even lastig. Er is ook 1 week geen TSO geweest. De leerkrachten hebben dit toen
opgevangen. Nu is er een nieuw TSO rooster, waarbij er elke dag 1 leerkracht het laatste kwartier
van de pauze ook buiten loopt en dit gaat goed. Afgelopen weken bijna geen incidenten. Op korte
termijn is dit een goede oplossing. Op lange termijn moeten we even kijken wat we kunnen doen.
Er wordt nog altijd gekeken wat de mogelijkheden zijn voor binnen activiteiten.
Het nieuwe TSO rooster voor de Serooskerkestraat krijgt iedereen.
15. Sluiting

