Verslag van de MR vergadering op 14 december 2021

Aanwezig: Sanne van Gaalen, Mariëlle de Weerd, Sirvan Kopar, Rogier Paans en Janna
Pot

1. Start vergadering 20.00 uur
(notulist Rogier)
2. Mededelingen
Geen mededelingen
3. Notulen 28 september 2021
Naar aanleiding van de notulen wordt er gevraagd wat de datum is waarop de enquête
ouderbetrokkenheid wordt uitgestuurd. Sirvan geeft aan dit in januari wordt uitgestuurd.
4. Nieuw corona maatregelen
Zo juist heeft de overheid bekend gemaakt dat de school de laatste week voor de
vakantie zal sluiten. Sirvan geeft aan te zorgen voor noodopvang. Hierover zijn de
ouders geïnformeerd. Ook heeft deze maatregel invloed op de voorbereiding van de
kerstviering. Specifiek voor groep 5 die nu in quarantaine is.
5. Beleidstukken
Afgelopen tijd is het voorgekomen dat we over een aantal zaken besluiten moesten
nemen. Soms was het noodzakelijk om deze besluiten tussendoor te moeten nemen
(niet via een vergadering). Sirvan vraagt hoe de MR dit ervaart. De leden van de MR
geven aan het geen problem te vinden om buiten de vergaderingen om besluiten te
nemen maar er meer tijd nodig te hebben. Sirvan ligt toe dat niet altijd vooraf duidelijk
was wanneer wat nodig is. Ze heeft De Haagse Scholen daarom gevraagd om een
duidelijke planning af te geven. Nu dit inzichtelijk is streeft ze er naar dit ruim vooraf te
communiceren. Data worden ook in MR agenda geplot. Janna stuurt overzicht.
6. Schoonmaak
De vaste schoonmaker is met ziekteverlof en de vervanger doet zijn werk goed. De
medewerkers zien flinke verbetering ten opzichte van de vaste schoonmaker. Sirvan
heeft ook de leerlingenraad gevraagd naar hun ervaring om ze zo te betrekken in
onderwerpen die zij zelf ook belangrijk vinden. De leerlingen gaan posters maken met
tips hoe leerlingen zelf de ruimte kunnen schoonhouden.
7. Personeel
Startend personeel
Er zijn zorgen om identiteit en cultuur bij onderbouw groepen. Al deze groepen zijn dit
jaar gestart met leerkrachten die nieuw zijn in de organisatie. De zorg bestaat dat dit
invloed heeft op de cultuur en identiteit van De Archipelschool. Er wordt aangegeven dat
het belangrijk is deze signalen met elkaar te delen. Ook wordt aangegeven dat het goed
is als ‘de oude garde’ zich actief inzet om de cultuur en identiteit van De Archipelschool
uit te dragen aan de nieuwe collega’s. Hante geeft ook sturing op inhoud onderwijs bij
deze leerkrachten. De conclusie is dat het tijd nodig heeft.
Zij instromers
Eén iemand is zijinstromer en doorloopt nu toetsen om de opleiding te kunnen starten.

Leraren tekort
Sirvan doet verslag van een twee daagse bijeenkomst met De Haagse Scholen waarin
het leraren tekort en de mogelijke oplossingen zijn besproken. Ook het toestaan van
zijinstromers is hierin besproken. De Archipel kan het frequent gebruik van zijinstromers
echter niet bekostigen, hierin zou financiële ondersteuning komen.
8. Rondvraag
Janna vraagt hoe het zit met de NPO gelden. Sirvan ligt toe dat de onderbouw en
middenbouw op schema loopt en hun geld besteed is. De bovenbouw wacht nog op
invulling. Opmerking wordt geplaatst dat er rekening gehouden moet worden met
veranderingen van het doelstellingen aangezien die aan verandering onderhevig is.
Sirvan geeft aan dat we de ruimte hebben voor een flexibele invulling.
Volgende vergadering 15 februari 2022, 20.00 uur (notulist Sanne)
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