Medezeggenschapsraad
Inghelosenberghe
Woensdag 23 september 2020
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Voorzitter: Jordy
Secretaris: Georgina
Aanwezig via Teams:
OMR:
Jordy Heijman (voorzitter), Marnix Zwartelé,
PMR:
Georgina Schelfhout(secretaris), Annemiek Nederhof, Inge Dewachter
Directie:
Karel d’Haens
Afwezig:
Dennie Knol
1. Opening door de voorzitter
Jordy opent de vergadering en heet iedereen welkom. Marnix is het nieuwe lid van de OMR.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. Goedgekeurd.
Er wordt afgesproken dat er binnen twee weken gereageerd wordt op de notulen en dat
deze daarna op de website worden geplaatst.
3. Invoegen agendapunten
Er worden geen agendapunten toegevoegd.
4. Jaarverslag MR 2019-2020 (Instemming MR)
Besproken en instemming.
5. Vaststellen werkplan MR 2020-2021 (Instemming MR)
Data vergadering toegevoegd. Verder instemming MR.
6. Evaluatie jaarplan 2019-2020 (Instemming MR)
Besproken en instemming MR.
7. Jaarplan 2020-2021 (Instemming MR)
Besproken en vragen zijn beantwoord.
8. Arbo- evaluatie plan van aanpak RI&E (instemming MR)
Bepaalde regels zijn in de praktijk wat lastiger. Bijvoorbeeld een afsluitbare berging voor
containers. Voor keuringen van ladders en elektrische apparaten zou dit wellicht via
Perspecto moeten gaan. Hier zijn gespecialiseerde bedrijven voor welke gecertificeerd zijn
om keuringen uit te voeren. Een nieuw technisch bedrijf kwam voor een controle langs voor
het alarm. De meldingen worden nu opgelost. Joop Inghels van de gemeente komt morgen
langs om het e.e.a. te bespreken. Veel zaken lost de school nu zelf op omdat de gemeente
geen gehoor geeft aan meldingen. De MR wil hierin ondersteuning in geven. Komt volgende
vergadering terug.
9. Ontruimingsplan (instemming OMR, advies PMR)
Nog geen reactie van de gemeente. Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
10. Huisvesting: fietsenstalling, parkeerplek schoolbus, schoonmaak, rookvrije zone rondom
schoolgebouw (ter informatie)
- Fietsenstalling: geen nieuws.
- Parkeerplek schoolbus: Is geregeld. Mag van de agenda af.

- Schoonmaak: Er is een mail gekomen van de GMR dat zij onze zorgen delen over de
schoonmaak. De schoonmaak moet Coronaproof worden. In het directeurenberaad wordt
het nieuwe schoonmaakbeleid opnieuw besproken. Wordt vervolgd.
- Rookvrije zone rondom schoolgebouw: Het gaat om het schoolterrein. Rondom de school
mag er gerookt worden. Er zijn bordjes die opgehangen kunnen worden. Dat moet eigenlijk
de gemeente doen. Karel vraagt dit na bij Sandra Maes.
11. Mededelingen vanuit:
- Activiteitencommissie: Karel heeft binnenkort overleg met de
activiteitencommissie.
- Onderwijskundige ontwikkelingen: Studiedag over Faqta (W.O.-methode) en DPL
(doordacht passend lesmodel). Hoe krijgen we hogere opbrengsten uit een les.
We zijn ons ook aan het oriënteren op een nieuwe rekenmethode.
- PMR/team: Er is een leerkracht terug van zwangerschapsverlof. Er zijn drie
leerkrachten met ziekteverlof. Er wordt hard gewerkt. Het continurooster is flink
aanpoten. Voor de kinderen is het rustiger.
- Directeurenraad: Er is een interim bestuurder. Er is een enorme flow ontstaan door
de manier waarop hij leiding geeft. Er is terug verbinding gemaakt en hij weet de
scholen te bereiken. Er komt een fusie met andere besturen. Passend onderwijs en
rekenonderwijs staan ook op de agenda.
12. Rondvraag
- Parro-app: Wekelijks worden ouders op de hoogte gehouden via de app. De
oudergeleding is positief. Advies vanuit de oudergeleding: Gebruik alleen de app en niet de
mail. Dit doen we nu nog omdat nog niet alle ouders gekoppeld zijn. Sommige dingen zijn
prettiger via de mail. De Facebookpagina wordt nu minder gebruikt. Dit moeten we wel
frequenter blijven gebruiken. Oudergeleding geeft aan dat ze nu ook berichten van de
andere groepen missen. We gaan dit terug oppakken.
- Schoolplein is in twee delen verdeeld, moet dit nog? Kinderen zoeken zo een rustiger stuk
op om te spelen.
- Er wordt voor schooltijd niet mee op het plein gespeeld. Dit is rustiger bij het binnenkomen.
- Dit schoolgebouw is gebouwd op een bepaald aantal leerlingen. Er zijn ongeveer 40
leerlingen meer dan geprognotiseerd door de Gemeente Hulst. Wanneer gaat de gemeente
actie ondernemen om lokalen bij te bouwen? De personeelskamer wordt weer gebruikt als
lokaal. De bieb is al in gebruik als lokaal. Een leerplein op de eerste verdieping is gelijk
omgebouwd naar klas lokaal. Waarschijnlijk wordt hier niets aan gedaan. De
meerjarenprognose klopt niet. In de praktijk zijn er meer leerlingen. De gemeente is hier fout
in. Eigenlijk moeten ze dit oplossen. Er moet actie ondernomen worden. Waar moeten we
zijn? Karel neemt contact op met Gerard.
13. Sluiting
Jordy sluit de vergadering om 21.30 uur.

