Nieuws uit de MR (7 december 2022)
We hebben gesproken over:
•
•
•
•
•
•

surveilleren tijdens het buiten spelen
afkortingen voor externe/derden
verbouwing
ARBO/BHV
MR visie
Corona: sollicitaties en bezetting

Surveilleren tijdens het buiten
Wat zijn de afspraken over de aanwezigheid van personeel? De afspraak is dat er 1 vast
personeelslid buiten loopt, het maakt niet uit of dit een leerkracht of een onderwijsassistent
is.
Afkortingen voor externe/derden
Voor personeel zijn de afkortingen vaak duidelijk, maar een externe/derden weet niet altijd
waar de afkorting(en) voor staan. Gevraagd is om hier alerter op te zijn.
bijvoorbeeld: GW: gedragswetenschapper IB: intern begeleider en LB: leerkracht begeleider.
Verbouwing
De MR wordt betrokken bij het plan van eisen voor de verbouwing. Vanuit de leerkrachten
wordt er een projectgroep samengesteld met een diverse samenstelling, daar kon voor
aangemeld worden en zaken kunnen via de collega meegenomen worden. Voor nu wordt er
alleen geïnventariseerd wat er nodig is. Daarna worden er een bedrijf gekozen waar de
opdracht naar toe gaat.
ARBO/BHV
Is het probleem getackeld dat er altijd een BHV aanwezig is?
Over het algemeen wel, op woensdag is de bezetting minder, daar is aandacht voor, wordt
aan gewerkt om ook op die dag ruimer in de BHV-bezetting te zijn door nieuwe collega’s te
scholen.
MR visie
Hoe kunnen we in coronatijd ouders benaderen/bereiken? Voorheen werd in een
ouderavond kort stilgestaan bij de MR.
Een idee is om via Parro ouders/verzorgers te benaderen, en om daar een infographic te
plaatsen.
ps: wanneer het weer kan een foto maken van de MR-leden
Corona: sollicitaties en bezetting
Dit blijft verlopen mensen gaan en komen of vallen uit, maar het blijft tot nu toe lukken om
alles bezet te krijgen, het valt niet altijd mee.
Er zijn zorgen of de kwaliteit dan wel gewaarborgd blijft en of kinderen niet te veel achter
lopen wat soms niet in te halen valt door de beperkte doorgroei mogelijkheden van kinderen
met een beperking. Donderdag 9 december is er een vergadering op het VSO hoe bepaalde
groepen samen draaiende gehouden kunnen worden.

