
MR Godelindeschool START-Vergadering
Notulen d.d. 14 september 2022

Aanwezig: Nienke van den Berg, Rudolph Donkers (voorzitter), Hannie
Pietersen, Els Pool, Karin van Schuppen, Helen Vossen, Mariska Wijnhout
en Martijn Wolters.

Afwezig: Ineke de Rijke.

Notulist: Lonneke van Wijk.

1. Opening en vaststellen agenda
Rudolph opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In het
bijzonder worden Nienke en Martijn welkom geheten. Nienke en Martijn
nemen namens de leerkrachten zitting in de MR en vervangen Ineke en
Hannie. Ineke gaat de Godelindeschool per 1 oktober 2022 verlaten,
Hannie treedt na 7 jaar zitting te hebben genomen in de MR, terug als lid.

Ineke en Hannie worden bedankt voor hun tijd, inzet en het behartigen
van de belangen van de leerlingen en leerkrachten.

2. Vaststellen vergaderdata 2022-2023
De vergaderdata voor komend schooljaar zijn:
4 oktober 2022 19.00 uur
15 november 2022 17.00 uur
16 januari 2023 19.00 uur
21 maart 2023 17.00 uur
24 mei 2023 19.00 uur
4 juli 2023 17.00 uur

Lonneke zal de vergaderdata aan de directie doorgeven. (Actie
Lonneke)

3. Evaluatie speerpunten 2021-2022
● Begeleiding van nieuwe leerkrachten: Nieuwe leerkrachten worden

gekoppeld aan een ervaren leerkracht binnen de parallel. Daarnaast
is er een schoolopleider en komt de IB-er of de directie af en toe ter
ondersteuning kijken in de klas. De IB-er gaat de nieuwkomers een
training geven over PBS. Dit geldt ook voor de nieuwe
zij-instromers. De directie is bezig met het schrijven van beleid voor
het begeleiden van nieuwe leerkrachten.

Ook Talent Primair heeft aandacht voor nieuwe leerkrachten door
een speciale dag voor hen te organiseren en hen een coach toe te
wijzen.
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● Sociale veiligheid in de klas: dit blijft een punt van aandacht. Het
beleid rondom de sociale veiligheid (in de klas), het anti-pestbeleid,
staat op papier, maar moet ook goed geïmplementeerd worden. Dit
kost tijd. Dit punt heeft het afgelopen jaar veelvuldig op de agenda
gestaan waarbij de directie heeft aangegeven wat de stand van
zaken is.

● Corona en hybride onderwijs: Alle technieken voor hybride
onderwijs zijn aanwezig en elke parallel heeft een lesprogramma in
classroom staan. Mocht het nodig zijn, kan er online les gevolgd
worden.

Wanneer een leerkracht ziek is, zijn er verschillende opties. In de
eerste plaats wordt er gekeken naar vervanging. Wanneer er geen
vervanging beschikbaar is, kan een klas worden verdeeld over
andere groepen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moeten de
leerlingen thuisblijven. In dat geval is hybride les niet altijd
mogelijk. Hybride lessen zorgen voor extra werkdruk bij
leerkrachten die hun eigen klas lesgeven, dan is het vaak
makkelijker om leerlingen over de groepen te verdelen. Dit is echter
niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als er meerdere leerkrachten ziek
zijn.

Karin S. stelt de vraag of de MR de speerpunten het afgelopen jaar wel
goed heeft gemonitord. De speerpunten hebben op de agenda van elke
vergadering gestaan. Mariska geeft aan dat er indien nodig ook
tussenduur contact met de directie moet zijn en niet alleen tijdens een
vergadering. Rudolph stelt voor om de directie te vragen om in de
voortgangsrapportage iets te melden over elk speerpunt.

4. Speerpunten 2022-2023
● Behoud van leerkrachten en het begeleiden van nieuwe

leerkrachten: gezien de krapte op de arbeidsmarkt, de werkdruk en
vanwege de continuïteit is het van belang om leerkrachten te
behouden voor de Godelindeschool. Daarbij is een goede sfeer
binnen het team heel belangrijk. Corona heeft veel impact gehad op
het team. De leerkrachten konden lange tijd niet met z’n allen
samenkomen. Ook zien niet alle leerkrachten elkaar dagelijks.
Teambuilding is dus erg belangrijk. Daarnaast is het van belang om
nieuwe leerkrachten goed te begeleiden.

De leerkrachten geven aan dat Anke van der Kooij, de nieuwe
teamleider, de begeleiding van nieuwe leerkrachten gaat oppakken.
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Het begeleiden van nieuwe leerkrachten geldt niet alleen voor
jonge, net afgestudeerde leerkrachten, maar voor alle nieuwe
leerkrachten en de begeleiding moet onderdeel zijn van het beleid
van school. De MR zal dit monitoren.

We moeten zuinig zijn op onze leerkrachten, zeker gezien de krapte
op de arbeidsmarkt en de werkdruk. Voorkomen moet worden dat
er leerkrachten uitvallen.

● Communicatie over vertrekkende of zieke leerkrachten en de
vervanging daarvan: het vertrek van leerkrachten of een
(langdurige) zieke leerkracht kan voor onrust zorgen in de klas en
bij ouders. De MR adviseert de directie om ouders mee te nemen in
het proces en dit goed te communiceren. De directie wil graag
communiceren wanneer er vervanging gevonden is, maar voordat
het zover is, is er vaak al onrust ontstaan. Bij communicatie in een
eerder stadium kan onrust vaak voorkomen worden. In overleg
met de vertrekkende of zieke leerkracht moet bepaald worden wat
er aan het personeel en de ouders gecommuniceerd wordt.

● Sociale veiligheid in de klas: gezien het belang van een veilige
omgeving voor elke leerling is dit, ook voor 2022-2023 een
speerpunt. De MR wil de sociale veiligheid in de klas frequenter
monitoren.

● Professionalisering

De directie zal worden geïnformeerd over de speerpunten voor
2022-2023. (Actie Rudolph/Lonneke)

5. Agendapunten volgende vergadering
De speerpunten voor 2022-2023, jaarplan MR 2022-2023, studiedagen
(met name het ontbreken daarvan op de vrijdag voor de
voorjaarsvakantie), performance management, NPO-gelden, vergroenen
schoolplein, nieuwe rekenmethode.

Rudolph zegt dat er ieder jaar een scholing voor nieuwe MR-leden is en
dat er door de controller van Talent Primair een scholingsavond financiën
wordt georganiseerd. Als iemand concreet belangstelling heeft, gaarne
zelf doorgeven aan Carin Smits (carin.smits@xs4all.nl)

Rudolph dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 18.45 uur.
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Actiepunten uit de MR-vergadering van 14 september 2022

Actiepunten Wie Datum Gereed
1 Vergaderdata doorgeven

aan directie.
Lonneke 14-09-202

2
z.s.m.

2 De directie informeren over
de speerpunten van
2022-2023.

Rudolph/Lonneke 14-09-202
2

z.s.m.
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