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Open vergadering 19.30-21.30 – mr leden & directie
1. Welkom
2. Notulen en actielijst mr
Geen opmerkingen over de notulen van 14 juli. Deze kunnen online geplaats worden.
3. Onderwerpen MR
a. Takenverdeling mr:
i. Voorzitter: Linda
ii. Penningmeester: Peter. Vanaf maart neemt Laura dit over, omdat dit het
laatste mr-jaar is van Peter.
iii. Notulist: Lineke
b. Vergaderrooster 2020-2021: zie hieronder. Op de donderdag kan Karin alleen als
deze online plaatsvinden en vanaf 20.15. Mochten de vergaderingen weer op locatie
plaatsvinden dan is een andere dag gewenst.
c. Inventarisatie wensen mr training: De mr heeft liever een fysieke training i.p.v. online.
Besluit is om voor nu geen training in te plannen. We kijken in 2021 wat de
mogelijkheden zijn.
d. Jaarverslag 2019-2020 mr: Peter zal deze schrijven en ter goedkeuring voorleggen
aan de mr.
e. Corona protocol in praktijk, hoe gaat het?: Het protocol gaat goed, geeft geen lasten.
Je bent er als leraar wel in je hoofd mee bezig. Tot nu toe, kan alles geregeld worden.
f. Vieringen: Sinterklaas en de kerstviering kunnen in verband met Covid niet zoals
gewoonlijk plaatsvinden. School en de OR kijken naar een Corona-proof viering.
Ouders worden hierover ingelicht.
g. Feedback financiële situatie Scholengroep: Er is vertrouwen in de plannen van de
nieuwe bestuurder en de externe onderzoeker van “van Oers Onderwijs” om de
financiële situatie in goede banen te leiden. De voorgestelde acties scheppen
vertrouwen. Karin wacht nog op een nieuwe planning.
h. Studiemiddagen; les tot 11.15:
i. Er zijn een aantal reacties binnengekomen via mr-leden van ouders dat
kinderen tijdens studiedagen wel erg vroeg opgehaald moeten worden.
Ouders moeten een hele vrije dag nemen omdat het maar tot 11:15 is. Dit
schooljaar zijn er 8 studiedagen en 13 studiemiddagen. Voor sommige ouders
voelt dit alsof er 21 studiedagen zijn, omdat er toch voor een hele dag opvang
gezorgd moet worden. De mr heeft er bij de goedkeuring van de
studiemiddag nooit bij stilgestaan dat bij het nieuwe 5-gelijke-dagen model
een middag vrij in de praktijk inhoud dat de kinderen om 11.15 vrij zijn en wat
dit met zich mee brengt voor opvang. Daar waar de mr met ouders heeft
gesproken over de studiemiddagen hebben ze aangegeven dat dit éénmalig

ii.

is, dit jaar, omdat het team extra tijd nodig heeft voor extra training i.v.m. alle
veranderingen.

4. Update directie
a. Hoe zijn de eerste 4 weken gegaan?
Grote zorg blijft de instroom van leerlingen. Er zijn wel rondleidingen en die gaan ook
goed. Uiteindelijk kiezen ouders toch voor een andere school. Karin merkt dat nieuwe
ouders negatieve commentaren krijgen van mensen uit hun omgeving over De Winde.
Dit komt van ouders waarvan de kinderen niet naar de Winde gaan. Vaak onterechte
commentaren. We moeten proberen dat tij te keren.
b. Jaarverslag
Is doorgelezen en opmerkingen zijn doorgegeven aan Karin. De mr is akkoord met het
jaarverslag.
c. Jaarplan
Op agenda volgende vergadering
d. Schoolplan
Op agenda volgende vergadering
5. Einde en afsluiting

Op agenda eerste vergadering schooljaar 2020-2021
• Jaarplan
• Schoolplan
• Schoolondersteuningsprofiel en RI&E

Vergaderrooster 2020 / 2021
Donderdag
19 november
Donderdag
17 december (geen kerstviering ivm COVID)
Donderdag
28 januari
Donderdag
11 maart
Donderdag
15 april
Donderdag
27 mei
Donderdag
8 juli

