MR St. Annaschool
Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert.
Postbus 163, 4880 AD Zundert.
Tel. 076 – 5973502
E-mail: mrannaschool@spoz.nl
Notulen vergadering 23 maart 2021 Aanvang 19.30 uur online via TEAMS
Voorzitter:
Notulant:

Annemarie
Ingvild

Aanwezig:

Annemarie, Edwin, Nienke, Cindy, Nicole, Martijn en Ingvild

Algemeen:
1. Opening door de voorzitter
2. Er zijn geen extra mededelingen.
3. Informatie uit de teamvergadering, studiedagen enz.
De studiedag hebben we in kleine groepjes op 1,5m afstand gehouden en het overleg met het
gehele team via Teams.
We hebben gekeken naar het scholingsplan voor 2021-2022. Het grote verzoek vanuit het
team is een scholing in gedrag. Het omgaan met bepaald gedrag en de executieve functies.
We hebben het continurooster besproken. Er is door het team gebrainstormd over de voor- en
nadelen van een continurooster.
De werkdrukgelden zijn besproken. We hebben als team gekeken hoe we deze in willen gaan
zetten het komende schooljaar.
Als laatste hebben we besproken hoe de groepsverdeling er volgend schooljaar uit kan komen
te zien. We gaan terug naar 7 groepen dus we hebben naar verschillende mogelijkheden
gekeken.
4. Notulen MR 21-01-2021 (openbaar gedeelte) Goedgekeurd geen aanvullingen
5. Notulen GMR: Cindy geeft een toelichting over de vergadering van 15-03-2021
Edwin biedt aan om mee te denken over het RIenE plan binnen de GMR.

Vergaderpunten in aanwezigheid directeur:
Advies / Informatief:
6. Formatie
In februari is geïnventariseerd wat de wensen zijn van iedere leerkracht binnen Spoz, denk
aan; scholing, verlof, mobiliteit enz. Donderdag (25 maart) is er een formatie-overleg waarin
de formatiepuzzel binnen Spoz gemaakt gaat worden.
7. Fusie
Alle werkgroepen hebben hun input gegeven aan Verus. Verus gaat nu met die input aan de
slag om het fusie effectenrapport in orde te maken.
Het onderdeel van de ouderparticipatie moet daar nog bijgevoegd worden.
8. Corona
Tot en met Pasen behouden we het continurooster. Terug naar het reguliere rooster lukt op dit
moment niet vanwege het feit dat we in cohorten moeten blijven werken. Er zou dan geen
TSO gedraaid kunnen worden omdat iedere groep dan apart bij de TSO zou moeten eten.
Kober helpt ons nu met het surveilleren tussen de middag. Dit kost Spoz veel geld.
Misschien dat er een vrijwillige ouderbijdragen komt als we niet terug kunnen naar het
reguliere rooster.
De oudervereniging heeft dit schooljaar al de jaarlijkse bijdrage gevraagd voor de vieringen,
schoolreis enz. Martijn gaat bij de oudervereniging na of zij de ouderbijdrage misschien naar
de TSO willen overhevelen.

In groep acht zijn 3 kinderen positief getest geweest op Corona. De laatste besmetting onder
de leerlingen is 2 maart geweest. Onder de leerkrachten zijn er wel veel testen. Je bent dan
vaak een leerkracht toch 1 á 2 dagen kwijt dit maakt het lastig om hen te vervangen.
Onder ouders zit er nogal wat verschil. De ene ouder stuurt het kind met een snotneus naar
school en de ander is heel strikt en doet dat niet. Leerkrachten sturen kinderen met
snotneuzen en klachten terug naar huis.
Het is wel bijzonder dat er een stemlokaal in school was. Ouders mogen de school niet in
maar stemmen mag dus wel. Wij waren als school een bijzondere stemlocatie. Om 13.00
mocht er pas gestemd geworden en er waren duidelijke regels w.b.t. schoonmaken.
9. Onderwijsachterstandsgelden
Deze gelden komen vanuit de overheid maar zijn nog niet beschikbaar. Op dit moment wordt
er een scan gemaakt die scholen moeten invullen om te kijken waar de school het geld aan
wil besteden. Er wordt ook een soort “menukaart” gemaakt waaruit je kan kiezen op welke
manier je het toegekende geld in zou willen zetten. Deze voorkeuren moeten in een plan van
aanpak komen. Dit plan moet dan voor de zomervakantie ingediend worden, de MR heeft
hierin ook inspraak.
10. Kerndoelen bewegingsonderwijs en Corona
We mogen niet in de sporthal gymmen. Er zijn op dit moment geen vaste afspraken binnen
het team om de gymles buiten te geven. De ene groep doet dit wel, de andere soms en weer
een ander helemaal niet. Op dit moment zijn alle kinderen sowieso 15 minuten per dag langer
buiten. Martijn gaat kijken of er meer aansturing nodig is zodat het meer verplicht wordt om
ook aandacht aan gym te besteden.
11. Vakantierooster 2021-2022
Deze is al vastgesteld in de GMR. Wij kunnen geen advies meer kunnen geven.

Ter bespreking/meningsvormend:
12. Welbevinden
De nadruk moet in de klas niet alleen op rekenen, spelling en taal liggen. Er moet ook zeker
aandacht blijven voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
13. Communicatie richting ouders
We hebben in de teamvergadering de punten die Nienke en Edwin aangedragen hebben
besproken. De PMR heeft nogmaals de punten gestuurd naar het team zodat er weer aandacht
voor is. Martijn is aan het kijken voor een studiemoment voor volgend schooljaar. De
weekbrief is al aangepast met kortere informatie en meer illustraties erbij.
Martijn neemt, vanuit onze MR, mee naar het directieberaad dat er op bestuursniveau ook
nog wat gedaan moet worden aan de brieven/e-mails richting ouders.

Rondvraag
Cindy; vergaderdata GMR worden naar Ingvild gemaild.

