Notulen MR vergadering 15-09-2020
Aanwezig: Sandra Bakker, Sarina Hopman, Wendy Broersen, Andrea Breebaart en Dennis
Berkhout.
Afwezig: Susan Visser (Ziek)
1e deel met Annemiek.
Allemaal welkom voor de eerste face tot face vergadering met gepaste afstand in het
Marinx opleidingscentrum na 3 online sessies via Google meet.
Nieuws van het team:
Start schooljaar is goed verlopen, zonder noemenswaardige problemen.
Ouders houden zich netjes aan de Corona maatregelen. Verder geen bijzondere
mededelingen.
In de school heerst rust. Veel ouders geven zelf aan meer rust te hebben met het naar
school brengen van de kinderen en niet meer in de “drukke” gangen van de school te
hoeven zijn.
De nieuwjaarsreceptie, via de filmpjes via Fiep is heel goed ontvangen. Louter positieve
feedback. Wel enige opmerkingen dat kinderen buiten beeld gehouden waren. Uit nader
onderzoek bleek dat de ouders getekend hadden tegen social media waar zij zich niet
meer van bewust waren. Enige ouders hebben dit dan ook direct aangepast. Ze hebben
de ervaring dat de Marinx geen overdadig social media gebruik doet.
De ouder- en kind gesprekken zijn geweest en naar ieders tevredenheid verlopen.
Onderwijsinspectie:
Tijdens de grote vakantie heeft de school een aanvraag van de onderwijsinspectie
gekregen m.b.t. tot een onderzoek op maandag in de tweede schoolweek. Het
hoofdthema was kwaliteitsverbetering in combinatie met de leerlingpopulatie.
Alle informatie moest 5 dagen vooraf ingeleverd worden. Dit heeft Annemiek en Sarina
de laatste week van de vakantie en eerste schoolweek veel extra werk opgeleverd.
De opvolgende digitale meeting ging goed. Er zijn geen opmerkingen gemaakt over hoe
de Marinx het doet door de onderwijs inspectie.
Voorzitterschap Sarkon Organisatie:
Na 2 sollicitatierondes is een geschikte kandidaat gevonden en is er voor Sarkon een
nieuwe bestuursvoorzitter aangenomen in de naam van Mevrouw Joke Plass. Zij was
eerder werkzaam op de Helderse middelbare scholengemeenschap. Zij volgt per
01-10-2020 Gert Jan Veeter op, die van zijn pensioen gaat genieten.
Tevens is een nieuwe beleidsmedewerker Kwaliteit en Onderwijs aangenomen in de naam
van Boella Bongers.
Vrijwillige Ouderbijdrage:
Door Corona zijn enige activiteiten in het schooljaar 2019/2020 niet doorgegaan
waardoor de ouderbijdrage niet geheel is gebruikt.
Dit is door de ouderraad uitgerekend. Het voorstel is om de ouders voor het schooljaar
2020/2021 eenmalig 50% te laten betalen. Annemiek bespreekt dit met de ouderraad.
IKC ontwikkelingen:

Annemiek heeft een dag meegelopen met SKDH de Keet om te zien hoe deze wereld er
uit ziet.
De begeleiders van de Keet hebben bij Sarkon de basisscholing Leader in Me gevolgd.
Ook hebben enige begeleiders van de Keet een dagdeel meegelopen bij een leerkracht
van de Marinx
Tevens is er een teambespreking geweest waarbij zowel de leraren als de begeleiders
van de Keet aanwezig waren.
De verdere implementatie loopt via Annemiek en SKDH. De MR blijft dit nauwlettend
volgen. Dit blijft dan ook een terugkerend punt op de agenda.
Veiligheid in en om de school.
Op dit moment geen opmerkingen. Dit punt moet volgende keer op de agenda waarbij
Annemiek aanwezig is.
Vergroten inzicht in Financiën.
Sandra en Dennis gaan hiervoor 21-09-2020 op cursus.
Verbeteren communicatie ouders:
Susan heeft een vragenlijst samengesteld. Sarina past deze samen met Sandra aan,
waarna deze nog eenmaal rondgestuurd wordt in de MR.
De bedoeling is dat deze met het oudste kind wordt meegegeven na een bericht in de
nieuwsbrief met de reden waarom we deze enquête willen houden. We hopen op een
hoge respons en bespreken deze de volgende vergadering. Hierna kunnen we indien
nodig vervolg punten formuleren.
De enquête wordt de eerste week na de herfstvakantie meegegeven met een
antwoordtermijn van een week.
GMR informatie:
De GMR informatie komt helaas nog immer niet door? Wel blijkt nu dat er sinds kort een
leerkracht van de Marinx in de GMR zit. Sarina vraagt dit na.
Rondvraag:
Dennis geeft aan dat er wel erg vaak een tevredenheidsvraag in Fiep omhoog komt. Kan
deze maximaal 1 maal per jaar verschijnen?

