
Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 22november 2021

Aanwezig
MR Manon, Lianne, Ingrid, Christa, Petra, Stefan
Directie Nieke, Joost

Afwezig

Geen

1. Opening

De vergadering wordt geopend. De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 4 oktober 2021 wordt goedgekeurd.

Stefan geeft gevraagd naar vaste onderwerpen die op de agenda komen vooraf te weten zodat

voorbereiding makkelijker is.

Er zal een jaarplanning gemaakt worden. (actie Ingrid)

3. Mededelingen directie

● Door corona is het onrustig. Ook onder het personeel. Weinig of geen vervanging mogelijk.

● De vacatures voor groep 8 zijn nog steeds niet ingevuld. Baart ook zorgen. Hopelijk gaat het

alsnog lukken.

4. Begroting

Begroting en realisatie 2020-2021 van de OC is goedgekeurd. De begroting voor schooljaar 2021-2022

is door Joost toegelicht.

Begroting van de Paradijsvogel wordt ook door Joost toegelicht. Veel onduidelijk waardoor het

moeilijk is om te sturen en te ontwikkelen. Het aantal kinderen is van belang. We zijn een

krimpschool en dat kan op termijn effect hebben op de personele inzet. De eindafrekening zal nog

terug komen in de MR van februari 2022.

5. Audit

Bij de agenda was een bijlage hierover bijgevoegd alleen heeft nog niet iedereen deze kunnen

bekijken. Is wel goed om te kijken naar wat de uitkomsten zijn. Volgende vergadering komen we hier

op terug als iedereen de gelegenheid heeft gehad dit te bekijken.
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6. Corona (testen, ouders wel/niet in de school, onderwijs)
Corona speelt nu weer heel erg op. Een paar groepen fors getroffen. Hopelijk blijft iedereen zich aan

de afspraken/adviezen houden. Niet alles wordt gedeeld met de school. We hopen dat het binnen de

perken blijft en we de kerstvakantie zo goed mogelijk halen. Procedure om wel of niet thuisblijven is

niet altijd even duidelijk. De directie beslist in overleg met het bestuur. We houden het goed in de

gaten. Advies aan de ouders om de kinderen goed in de gaten te houden en te laten testen als er

twijfel is. Er is goed contact met kinderen die thuis gehouden worden omdat er angst is om naar

school te gaan.

Alle activiteiten worden elke keer goed bekeken of ze echt noodzakelijk zijn en door kunnen gaan.

In alle groepen zijn voorbereidingen getroffen voor het geval de groep thuis komt te zitten.

6.   MR vacature
Petra gaf aan dat haar termijn begin volgend jaar afloopt. Zij wil zich graag opnieuw kandidaat stellen.

Zij zal blijven tot het eind van het schooljaar. Eind dit schooljaar komen er dan verkiezingen.

(Martin D Aldewereld heeft in 2019 de zittingstermijnen uitgezocht. Voor Manon stond er tot juli

2021 en voor Petra ook. )

7.    Zichtbaarheid MR/communicatie ouders
Stefan gaf aan dat we naast de info in de nieuwsbrief van de school als MR wel wat krachtiger richting

ouders kunnen zijn om elkaar te versterken.

Nu over de adviezen mbt corona bijvoorbeeld. Er wordt vanuit de school geschreven maar ook de MR

kan in een apart schrijven daar op in spelen. Ook de verkeerssituatie rond de school past daarin. Een

aparte MR nieuwsbrief waarin een onafhankelijke terugkoppeling komt los van de directie. We komen

erop uit dat het van belang is dit vanuit de gehele MR te doen en niet alleen vanuit de Oudergeleding.

Stefan bedenkt hiervoor een stramien.

8. Wvttk

Lianne:

GMR: we krijgen geen info vanuit de GMR. Nieke gaat na bij de Lucas.

https://lucasonderwijs.nl/over-ons/medezeggenschap Hier is meer informatie te lezen over de (G)MR

vanuit bestuur en hier zijn ook de reglementen te vinden van waaruit wij werken.

Petra:

Programma zoals bijvoorbeeld KiVa wordt in de school mee gewerkt. Vertaalslag richting ouders

wordt gemist. Nieke geeft aan dat er normaal gesproken fysieke ouderavonden voor worden

georganiseerd. Er wordt gekeken naar hoe we dit dan nu wel zo goed mogelijk kunnen doen.

Ouders moeten inderdaad hierin goed meegenomen worden.

Mediawijsheid: hoe om te gaan met gedrag van kinderen op diverse social media. Hiervoor werd

altijd ook door de school informatie gegeven. Nu niet. Dit onderwerp wordt meegenomen.

Datum volgende vergadering: 24 januari 2022
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flucasonderwijs.nl%2Fover-ons%2Fmedezeggenschap&data=04%7C01%7C%7Cfaaed0e9e60c44d7172b08d9af51d7c3%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637733588348325806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=s1jP60URcHrEuZ04VAuZrviouc8hw5LeVy%2Bw8UEoI20%3D&reserved=0

