
Notulen MR Vergadering Van Dijckschool 2021-2022

Datum: maandag 24 januari 2022

Locatie: online

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Aanwezig: Samantha Wolff (OMR, voorzitter), Jitske de Graaff (directeur, punt 1 t/m 8), Patricia
Zwagemaker (PMR), Remco Heinen (OMR), Anjet Brouwer (OMR, notulist) en Martine Nijmeijer (PMR en
GMR), Manasse van Dijk (PMR).

1. Opening, vaststellen agenda

Actiepunten:

- Huidig schooljaar - 1e  notulen staan erop; alle notulen moeten er op van 2021

- 2 roulerende personen in groep 8 voor luizenpluizen

- Afspraak rondom rouw- en verlies verwerking loopt: afspraak Eddy Dirkmaat ,Ziezon (Anjet met Jitske)

- Nieuwe ouderborrel (Samantha en Anne-France van de OV)

- Check: nieuw logo op alle documenten (agenda en notulen)

- Martine mailt secretaris GMR over wanneer aanmelden 2 MR leden tav CNV training en of het na de
zomervakantie weer is.

2. Notulen en actiepunten vorige vergadering

Op de notulen van de vorige vergadering zijn geen aanmerkingen.

3. Borrel nieuwe ouders

4. Thema: Evaluatie RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie = om te kijken wat er beter kan in het gebouw (stopcontacten, tosti),
personeel, gezondheid, en dit krijgt een rangorde. Jitske besteedt dit uit - dit kan zij niet beter. Bij risico 1
moet je het direct in orde maken. Bepaalde punten kan Jitske niet doen, bv ‘ school moet beslissen over het
arbobeleidsplan’, dat doet het bestuur. Het bestuur neemt ook die verantwoordelijkheid. 7 februari vindt een
bovenschoolse RI&E plaats, dat doet ‘Perspectief’ - eerst bovenschools en dan 15 februari op schoolniveau.
Uitvoering wordt dan opgepakt in het nieuwe schooljaar.

Daarnaast is de inspectie van de speelplaatsen:

- Voor: gemeente.

- Achter: ‘speelmaatje’  kijkt hierin mee, en geven ook rangorde wat nu nodig is en later.



Martine: moet MR ergens mee instemmen of controleren? (Jitske) Nee, wel ingelicht worden. Ieder kan het
op verzoek inkijken.

Martine: wordt de Bso er ook in meegenomen? Nee, eigen inspectie met eigen vereisten.

5. Corona en de impact op school (Jitske)

- Hybride onderwijs

Was lastig want veel kinderen hebben corona gehad en waren immuun en konden dus naar school. Niets zo
veranderlijk als de regels omtrent corona..

Leerkrachten die nu geboosterd zijn hoeven nu niet in thuisquarantaine. En morgen is het misschien weer
anders. Ipv bij 3 personen naar huis, nu versoepeling waarschijnlijk dat bij contact met corona-persoon, kind
naar school mag bij negatieve zelftest.

Het blijft zo dat er kinderen thuis zullen zijn en die op school zijn. Het gaat over :

- het aanbod

- de immune kinderen (die komen op school: ‘als je korter dan 8 weken geleden corona hebt gehad)’

Uitgangspunt: mag je naar school, dan kom je naar school. Dan gaat leerkracht in spagaat staan. Bij 3/4
aanwezigheid, door met onderwijs. Kinderen krijgt de weektaak met extra tijd. Kinderen worden op school
bijgespijkerd als ze weer op school zijn. Inzetten op sociaal contact. Als iemand weer langer uitvalt dan weer
andere maatregelen.

>  Hoe gaan we om met XL en RT? XL lijkt wel door te gaan  maar dat is omdat het werk is dat hij in de klas
moet doen en RT niet. Dus er wordt geen onderscheid gemaakt naar belangrijkheid, puur praktische redenen.
RT: ook als iemand online is? Nee, dat doen we niet want dit wordt vaak gedaan met ondersteunende
materialen.

> hoeveel komt RT in verdrukking? We houden het niet bij, maar we hebben nog nooit eenklas naar huis
gestuurd, omdat we dat intern opvangen. De analyse hoe het gaat, wordt weer gedraaid bij de cito’s. Dus als
daar dingen uitkomen trekken we aan de bel bij ouders/kinderen. Interne afstemming als bv 1 RTer voor klas
moet staan, kijkt hij/zij samen met andere RTer wat de grootste pijnpunten zijn.

Een livestream tussen huis en school - is uitgezocht en dat mag AVG technisch niet.

NPO - gelden

- Edith wordt uit de gelden van de NPO betaald

- Voorbeeld Orthotheek . Diverse middelen worden aangeschaft (een methode) om maatwerk te kunnen
aanbieden voor rekenen voor kinderen met extra leerbehoefte.

- Met het achterplein aan de slag

- Biebboeken

- Grote reservering voor volgend jaar, afhankelijk wat we concluderen, want het geld wordt uitgesmeerd
over 2 1/2 jaar.



- Gemeente heeft ook NPO gelden gekregen, Jitske heeft 2 mannen van de Bilt ook ontvangen voor het
achterplein. Er zijn nu geen potje oordeelden ze niet, maar Jitske kan mssn in NPO gelden meedingen met
invullen van formulieren.

Contacten met ouders

We worden het allemaal zat en minder de regels volgen - ook omdat ze veranderen, merkte Jitske. Vraag
Jitske: herkennen jullie dit?

Samantha: als je wordt geraakt en wekenlang afwezig, ben je er klaar mee.

Manasse: als je het plaats in het landelijk perspectief, doen we het bovengemiddeld goed.

Anjet: veel testen is ook pittig voor de kinderen, ook onzekerheid want je hoort dat iemand besmet is 3x per
dag en dan ben je weer bang het te krijgen, ook slechte bereikbaarheid GGD.

Patricia: zijn de kinderen er niet ook zelf mee klaar?

6. Stand van zaken op school

a. Formatie

Leerkrachten mogen wensen neerleggen met Jitske.

1 februari - Een goeie student gaat weg (Manasse), en krijgen er een nieuwe leerkracht voor terug (Manasse)!

a. Leerlingenaantal

Zijinstroom -meer dan goed

Onderinstroom - kan altijd beter

Er komt een procedure - bovenschools - ivm aanmeldingen in Bilthoven.

b. Gebouw en schoolplein

Met 1e plan schoolplein bezig:

- Zones worden in kaart gebracht (welke activiteit waar). Kinderen 1 tm 8 input gegeven voor plan.

- Daarna subsidieaanvraag

Integraal huisvestingsplan

- Jitske is net bij een bijeenkomst geweest en de volgende is in maart. Gaat over de staat van het gebouw:
Plan op toekomst & functionaliteit van het gebouw (bv aantal kinderen tov gebouw; energie; gas ;
speelplekken, etc). Jitske moet iets invullen en dan gaat het nieuwe college kijken wat nodig en wenselijk
is na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat doen alle scholen. Dit gaat daarna in gezamenlijk overleg met
schoolbesturen. Uitvoer is 2024 en de komende 16 jaar.

Ventilatie wordt gemeten met 8 meters. Goeie resultaten. Ze ziet letterlijk als een raam dicht gaat. Leraren
spelen er nu mee wat mee om te kijken hoe de luchtkwaliteit is.



Patricia: in sommige ruimtes wel heel erg koud. Xl wel te doen maar in de Team kamer stuk kouder. Ik moet
het mij er op kleden.

Jitske: Energierekening is al jaren hoog. En zonnepanelen mag niet, omdat het een monumentaal gebouw is.

c. Evaluatie 5 gelijke dagen model

Bevragen bij tevredenheidsonderzoek (dit jaar): april. Bij concrete vragen Jitske

d. Andere zaken

Van Dijck gaat op voor BRIN nummer (erkenning als zelfstandig opererende, nieuwe school); dat zorgt voor
extra gelden en valt de van Dijck niet meer onder de Theresia. Wij zijn daarna geen dislocatie meer van de
Theresiaschool. BRIN nummer dan in Augustus 2023.

7. Rouwverwerking

Dat loopt (zie actiepunten).

8. W.v.t.t.k. en rondvraag

Niets

—— vertrek directeur ———————

9. Input vanuit GMR

Om de maand vergadering. 1e keer kon Martine niet, 2e keer ging niet door, nu - 3e  keer - was Martine voor
het eerst aanwezig. Maar 9 aanwezig, terwijl het er 20 zouden moeten zijn. Vooral dingen besproken over de
begroting en vakanties 2022-23 en NPO gelden. Als personeelsgeleding moet je bij collega’s navragen of er
zwaarwegende bezwaren zijn, en dan daarop instemming geven.

10. CNV-Training MR

Info vanuit GMR: kunnen maar 20 mensen aan meedoen. Van elke school daarom maar 2 personen. Bij
online maar 10 personen. Dit zal voor de zomer plaatsvinden op 2 avonden. Nog geen data. Martine mailt. 4
mensen geïnteresseerd: Martine, Samantha, Remco en Manasse en Patricia.

11. W.v.t.t.k. en rondvraag




