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Agenda MR-vergadering OBS Het Eiland
Datum

31 januari 2022

.aanwezig (+)
.afwezig (-)
.notulist (N)
.vergadervoorzitter (V)

RA
NW
IvH
RN
NW
FB (directie)

Aanvang

19:00 uur

locatie

Teams

+
+

+

+
2e deel
vergadering

Start 19.00

1. Opening door voorzitter
2. Notulen en actiepunten
3. Punten oudergeleding
a. Klassenouders

R. vertelt dat de school de noodzaak van berichten van klassenouders op de
huidige wijze niet inziet. Vooral als je je als school moet bezig houden met
hoe het gebruik van de Whatsapp groepen zou moeten verlopen. Dit zal
veranderen en vanaf volgend schooljaar gaan gelden.
De oudergeleding vindt dat na dit besluit het ook niet noodzakelijk is dat zij
contact zoeken met de OC hierover.
b. Verkiezingen
N. en R. stellen hun plaats in de MR beschikbaar. Dit betekent dat er in de
bovenbouw plaats is voor een MR lid.
De oproep die nog gemaakt moet worden, zal herhaaldelijk via schoolpraat geplaatst
worden.
c. Tevredenheidsonderzoeken
Het verslag van het tevredenheidsonderzoek is op 31 januari binnengekomen en zal
dus in de volgende MR vergadering besproken worden.
d. Thuisonderwijs
De oudergeleding complimenteert het thuisonderwijs dat tot nu toe heeft
plaatsgevonden.
e. Werkdruk leerkrachten
De Oudergeleding wil weten hoe de werkdruk ervaren wordt n.a.v.
personeelsproblematieken in groep 5. R. geeft aan dat er een goede oplossing door
F., i.s.m. het team, is gevonden. Het tekort aan leerkrachten wordt nu wel duidelijk
merkbaar doordat er geen inval leerleerkrachten meer zijn. Het zal vaker gebeuren
dat klassen naar huis moeten en er dan ook geen online lessen kunnen worden
gegeven.
4. Punten directie
a. Formatie
Vacature voor leerkracht C. is al uitgezet. Op 17 februari zijn de 1e
formatiegesprekken.
Leerkracht P. is zwanger en vanaf 14 juni afwezig. Deze vacature wordt ook
uitgezet.
Het leerkrachten tekort wordt een steeds groter probleem. Er moet een plan A en
plan B zijn, met misschien in de toekomst Zaanstad breed een 4-daagse
schoolweek.
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b. NPO gelden
Er is een nieuwe persoon bij Zaan Primair die zich bezighoudt met de financiën.
ZP wil van de begrotingstekorten af. De begroting van Het Eiland is goedgekeurd
voor 2022. Gelden worden voor een klein deel bovenschools besteed. Op 18
februari as. is er tijdens de studiedag een NPO evaluatie.
c. Herverdeling groep 5-8
De herverdeling van de groepen in de bovenbouw, dit schooljaar, heeft nauwelijks
gezorgd voor gedragsproblemen.
d. Ouderavond live
Plan voor volgend schooljaar.
5.
Geen

Rondvraag
F. : Teams uitnodiging via R. of I.
R. : verzoek om MR van 28/2 en 30/6 om 19.30 uur te starten.
R. : Liefst emailberichten vanuit de MR aan de leden en niet via Whatsapp
berichten.
N. : geen.
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