Nieuwsflits MR vergadering
10 september 2020

De eerste vergadering van dit schooljaar vond plaats op donderdag 10 september. Jamal Amghar is
welkom geheten als nieuw ouder-lid Wijkersloot. Omdat er geen informatieavond is, zal hij schriftelijk
voorgesteld worden aan de ouders. Tijdens deze vergadering zijn onder meer de volgende
onderwerpen besproken:
Vacature GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 10 personen (ouders en
vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding) en zijn afkomstig uit de vijf plaatsen: Nieuwegein,
Houten, IJsselstein, Vianen en Leersum. Er is een vacature ontstaan voor een ouder uit Nieuwegein.
De GMR komt vijf keer per jaar bijeen met het College van Bestuur. Tijdens de GMR-vergadering
worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Onderwerpen die
besproken worden zijn onder meer: begroting en jaarrekening, bestuursformatieplan, bestuurlijk
toetsingskader, de opbrengsten van de scholen, jaarverslag, CAO PO en passend onderwijs. Bij
belangstelling kunt u contact opnemen met de MR van de Beatrixschool.
Start van het schooljaar
Het schooljaar is goed gestart. Medewerkers en kinderen hadden er weer zin in. Het blijft voor
leerkrachten en ouders nadenken en alert zijn op de maatregelen die gelden ivm Covid-19. Als een
leerkracht verkouden is en getest moet worden, duurt het lang voordat de testuitslag er is en de
leerkracht weer aan het werk kan.
Directie doelstellingen format
Er is een nieuw format waarin de doelstellingen van de directie genoteerd staan. Ook de
doelstellingen van de MR worden hier aan toegevoegd. 3x per jaar wordt er tijdens de MR gekeken
welke doelstellingen behaald zijn en wat de huidige status is van de (nog) niet behaalde doelen. De
PMR wordt hierin meegenomen, voorafgaand aan de MR-vergadering.
Ventilatie gebouwen
Vanaf de start van het jaar ventileren we zoveel mogelijk. Ramen zijn open, zeker in de pauzes. Alle
scholen van Fluenta gaan een quickscan krijgen om te kijken of de ventilatie goed is.
Werkdruk
De MR heeft aandacht voor de werkdruk tijdens de wintermaanden. Als er straks kinderen met een
verkoudheid thuis zitten, moet de werkdruk voor de leerkrachten niet te hoog oplopen.
Subsidie ‘Achterstanden wegwerken’
Scholen kunnen zich inschrijven voor een subsidie waarbij kinderen extra begeleiding en
ondersteuning kunnen krijgen. Dit geldt voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen in de
periode dat de kinderen (deels) niet naar school konden. De extra begeleiding zal onder schooltijd
gegeven worden. Ook de Beatrixschool vraagt subsidie aan.
MR-Jaarplan
De speerpunten van de MR van dit jaar worden vastgesteld. Deze speerpunten zullen regelmatig
besproken worden tijdens de MR vergaderingen. Voor dit jaar zijn dat:
1) Groepsdoorbroken werken
2) Vastleggen van ontwikkeling en de groei van leerlingen (en dit communiceren met ouders)
3) Samenwerking tussen beide locaties
het MR jaarplan kunt u vanaf eind september vinden op de website van de Koningin Beatrixschool.
Mocht u naar aanleiding van deze terugkoppeling vragen hebben, dan kunt u uw vraag stellen via
mrbeatrix@fluenta.nl of één van de MR- leden op uw locatie aanspreken. Dit geldt natuurlijk ook altijd
voor andere onderwerpen die u wilt delen met de MR.

