
MR Godelindeschool
Notulen d.d. 16 januari 2023

Aanwezig: Rudolph Donkers (voorzitter), Karin Melissen (directie), Els
Pool, Karin van Schuppen, Helen Vossen, Mariska Wijnhout en Martijn
Wolters.

Afwezig: Nienke van den Berg

Lonneke van Wijk (notulist).

1. Opening en vaststellen agenda
Rudolph opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Concept-notulen MR-vergadering d.d. 15 november 2022
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v.
Blz. 1 Corona Sectorplan: Rudolph vraagt of het Corona Sectorplan al is
gedeeld met ouders. Karin M. antwoordt dat dit inmiddels in de
nieuwsbrief heeft gestaan.

Actielijst:
Punt 3 Beleidsstuk burgerschap en duurzaamheid: Aangezien Margaret dit
onderwerp in haar portefeuille heeft, zal zij voor de volgende vergadering
worden uitgenodigd. (Actie Lonneke)

Punt 5 Jaarverslag MR op website: Het Jaarverslag MR en de laatste
notulen staan nog niet op de site. Lonneke zal Ingrid nogmaals vragen dit
te doen. (Actie Lonneke)

Punt 6 Overleg plannen met directie, ouderpanel en MR: het ouderpanel
zal een datum voorstellen.

De actielijst wordt opgeschoond.

3. Voortgangsrapportage
Personeel: Er zijn drie nieuwe collega’s begonnen en ook de vacature voor
groep 6 is ingevuld. Met twee mensen staat nog een gesprek gepland.
Karin M. wil de formatie voor volgend jaar graag tijdig rond hebben en zal
in verband met vertrekkende leerkrachten blijven werven.

Een van de zij-instromers heeft wegens privéomstandigheden afgezegd.
Karin M. zal op zoek gaan naar een nieuwe zij-instromer, maar dit heeft
geen haast aangezien de opleiding al gestart is.
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Sociale veiligheid in de klas: Karin S. vraagt of er nu minder
pestincidenten zijn. Karin M. zegt dat dit het geval is. Naar aanleiding van
de cursus die Karin gevolgd heeft, moeten onderdelen van het
antipestbeleid nog herschreven worden. Dit antipestbeleid zal in mei op
de agenda staan. (Actie Lonneke)

Karin S. zegt dat destijds gestart is met het registreren van incidenten.
Worden de incidenten goed bijgehouden? Karin M. antwoordt dat
sommige leerkrachten dit goed bijhouden en andere leerkrachten minder
goed. Els zegt dat in elke klas wel iets gebeurt, maar de leerkracht moet
goed in de gaten houden of het binnen de perken blijft. Karin M. voegt toe
dat goed gedrag ook iets is dat kinderen op school moeten leren. Het is
onmogelijk om elk incident te registreren.

4. De vier schoolafspraken
Conform PBS maakt elke klas afspraken die gelden in de klas, maar het
team had ook behoefte schoolbrede afspraken die gelden voor iedereen.
Tijdens een studiedag heeft het team suggesties gedaan en hieruit zijn
vier schoolafspraken voort gekomen. De leerkrachten moeten nog verdere
inhoud geven aan de vier schoolafspraken. Op basis van deze
schoolafspraken zijn er zeven gedragsregels geformuleerd. Elke
gedragsregel komt eens in de zeven weken aan bod. De leerkrachten
moeten zelf kijken wanneer en op welke manier de gedragsregel aan bod
komt. Het is de bedoeling dat deze gedragsregels bij leerlingen ingesleten
worden.

Rudolph vraagt hoe deze gedragsregels zich verhouden tot PBS. Karin M.
antwoordt dat deze regels een aanvulling zijn. Karin M. wil deze
gedragsregels ook met ouders communiceren zodat ouders weten welke
regels er bestaan en wanneer welke regel wanneer aandacht heeft.
Daarnaast is het de bedoeling dat er in school een of meerdere borden
met daarop de gedragsregels komt te hangen.

5. Aanpak groep 5c (vorig jaar groep 4c)
Vorig jaar had de toenmalige groep 4c een tijdelijke leerkracht en in die
klas gebeurde van alles en er werd een leerling gepest. Vanaf oktober is
er vier keer externe hulp in de klas geweest die met de kinderen o.a.
spel- en verbale oefeningen heeft gedaan. Karin M. en/of een IB’er was
daarbij aanwezig. Het is heel mooi om te zien dat dit een doorbraak heeft
bewerkstelligd. De betreffende leerling wordt nu niet meer gepest en er
worden af en toe speelafspraken gemaakt. De directie is erg te spreken
over deze externe partij en wil deze partij mogelijk benaderen voor een
studiedag om leerkrachten handvatten te bieden. Els geeft aan dat een
kind niet volledig tot leren komt wanneer er geen veilige situatie is, dus
een leerkracht moet heel alert zijn op pesten.
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6. Toekennen verlofdagen
Karin S. vraagt of er al verzoeken voor een vrije dag voor de
voorjaarsvakantie zijn binnengekomen. Karin M. zegt dat dit het geval is.
Ingrid houdt de aanvragen bij. Karin M. houdt zich aan de regels voor wat
betreft het toekennen van verlof. Er zijn ook diverse verzoeken
afgewezen.

Karin S. zegt dat er een aantal gezinnen is die al jaren buiten de reguliere
vakanties op vakantie gaan en toestemming hebben gekregen op basis
van eigenlijke gronden, maar deze gronden in de praktijk niet eigenlijk
zijn. Volgens Karin M. zijn de regels voor het toekennen van verlof best
streng, maar school kan niet alles checken. Er zijn altijd ouders die de
mazen van de wet opzoeken en/of de boete van de inspectie accepteren.
Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.

Speerpunten
Nu de speerpunten worden benoemd in de voortgangsrapportage, zullen
ze in het vervolg niet meer apart op de agenda staan.

7. Behoud van leerkrachten en begeleiding nieuwe leerkrachten
Zie voortgangsrapportage.

8. Sociale veiligheid in de klas
Zie voortgangsrapportage.

9. Communicatie over vertrekkende of zieke leerkrachten en de
vervanging daarvan
Zie voorgangsrapportage.

10. GMR
--

11. De MR vertelt…
(Actie Lonneke)

12. Agendapunten volgende vergadering
Verkenning bezetting MR 2023-2024 en eventueel MR-verkiezingen
voorbereiden (ouders en leerkrachten), burgerschap en duurzaamheid.

13. Sluiting
Rudolph heeft het gevoel dat er een prettige en positieve sfeer in de MR is
en vraagt of dit ook in het team het geval is. De leerkrachten beamen dit.
Rudolph dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20.40 uur.
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Actiepunten uit de MR-vergadering van 16 januari 2023

Actiepunten Wie Datum Gereed
1 Evaluatie van methode

Naut Meander en
Brandaan

Directie 04-10-20
22

Einde
schooljaar

2 Checken of beleidsstuk
burgerschap en
duurzaamheid naar MR
gaat

Directie 04-10-20
22

z.s.m.

3 Margaret uitnodigen
voor vergadering op
burgerschap en
duurzaamheid toe te
lichten

Lonneke 16-01-20
23

z.s.m.

4 Jaarverslag MR en
laatste notulen op de
website laten plaatsten

Lonneke 15-11-20
22

z.s.m.

5 Antipestbeleid op de
agenda van 24 mei a.s.
zetten

Lonneke 16-01-20
23

24-05-202
3

6 Overleg plannen met
Ouderpanel en MR

Karin M. 15-11-20
22

z.s.m.

7 De MR vertelt Lonneke 16-01-20
23

z.s.m.
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