Notulen Vergadering
Medezeggenschapsraad Basisschool Scharn
__________________________________________________________________________________
Datum:
Donderdag 27 januari 2022, 19.30 uur.
Locatie:
via Teams
Aanwezig:
Koen Savrij Droste (vicevoorzitter), Dennis Willemsen, Guusje Marx,
Lou Lahaije, Fabiënne van Hoorn, Tatiana Bruinshoofd.
Marilda Demers (ambt.secr.)
Afwezig:
Marc Roemen, Carmen Ploemen.
Gasten:
Marcel Janssen, directeur.

1. Opening + Agenda.
Bij afwezigheid van de voorzitter opent de vicevoorzitter de vergadering en heet iedereen
welkom.
2. Mededelingen van de Directie.
De directeur sluit vanaf dit punt aan.
Plan/plannen 2022-2023
Het document is ter informatie meegestuurd en dient als leidraad voor het inplannen van de
vergaderingen en behandeling van documenten in de voorbereiding voor het schooljaar 20222023.
Lestijdenplan 22-23
Het Lestijden plan is als voorstel meegestuurd, ter informatie voor de MR.
Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van Aanpak
De RI&E is begin december afgenomen, dit wordt 1 maal per 4 jaar gedaan.
Het verwerken van de gegevens is nu nog niet klaar. Met de resultaten vanuit de quickscan
wordt het plan van aanpak opgemaakt en besproken met het team. Voor de volgende
vergadering zal dit, ter bespreking en instemming, ook gedeeld worden met de MR.
Stand formatie BS Scharn 2021-2022.
De formatie moet opnieuw bekeken en ingevuld worden. De NT2 en HB leerkrachten en de
vakleerkracht gym hebben een functie elders aanvaard.
Er worden sollicitatiegesprekken gepland voor deze vacatures; de directeur vraagt of een van de
MR leden hieraan wil deelnemen. De secretaris zal aan de directie vragen wanneer de
gesprekken zullen plaatsvinden en deze doorgeven aan de MR.
Mosalira (Bestuur en HRM) steunt ook in het werven van leerkrachten door vacatures online te
plaatsen en op Baandomein. Het is op het moment echter heel lastig personeel te vinden.
Stand topics en NPO-plan 2021-2022 inclusief Taalklas.
Het NPO document is uitgereikt; dit is een evaluatie van de eerste 5 maanden van de drie topics,
(Rekenen, Thematisch Onderwijs en Executieve Functies). Het is nog niet duidelijk of school de
NPO gelden structureel of maar een paar jaar krijgt.
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Taalklas.
De Leerlingen krijgen onderwijs bij OBS De Poort, onderdeel van Kom Leren.
Onze deelname hierin is voorlopig geparkeerd. Anderstalige leerlingen wordt de mogelijkheid
geboden om zich in te schrijven in een taalklas, maar de school kan ook beslissen leerlingen
binnen de eigen school onderwijs te bieden.
Stand huisvesting/bouw KC Scharn
Stand van zaken en formeren werkgroep (+deelname MR?)
De tweede Bouwbrief is aan alle ouders, omwonenden en medewerkers gezonden.
Op de studiedag, 9 maart 2022, wordt de architect, Architectenzaak uit Heerlen, aan het team
voorgesteld.
De directeur vraagt of leden van de MR willen participeren in de Werkgroep.
Hij zal, ter oriëntatie, de RO groep en de architect vragen aan te geven wat de werkgroep precies
zal inhouden en wie eraan zullen deelnemen.
Stand en besluit MosaLira ouderbijdragen
Er is een document van Mosalira meegezonden inzake de ouderbijdrage.
Het voorstel is om niet voor een uniform beleid te kiezen.
Uitgangspunt is solidariteit op school tussen ouders. Scholen kunnen en mogen creatief zijn in
het bevorderen van deze solidariteit. Daartoe zijn een paar voorbeelden genoemd. Aan de
directeuren is gevraagd om dit onderwerp bespreekbaar te maken met de oudervereniging en de
MR. Dit beleid wordt schooljaar 2022-2023 ingevoerd.
De MR wacht met een reactie tot zij van de Oudervereniging een standpunt en voorstel krijgen
voor een eventuele verandering/aanpassing van de ouderbijdrage.
Stand online- en hybride onderwijs BS Scharn.
Het document Online en Hybride onderwijs bs Scharn is toegezonden.
Het is nu een uitgelezen kans om te experimenten en oefenen met online en hybride onderwijs.
Leerlingen hoeven niet meer allemaal in quarantaine bij een paar besmettingen in de groep; er
zijn nu leerlingen thuis maar ook in de klas. De komende maanden/jaren zullen zaken vastgelegd
worden en ook de mening van ouders zal hierin meegenomen worden.
Ook de MR wordt gevraagd positief kritisch naar het document te kijken en op- en aanmerkingen
en ideeën aan te geven.
De MR vraagt zich af hoe de leerlingen het online onderwijs ervaren. Is dat te meten met bv. een
poll onder leerlingen? Dat is (nog) niet gebeurd, leerkrachten geven aan dat de cognitief betere
leerlingen het vaak nog beter doen met online thuisonderwijs maar dat het voor de leerlingen die
het wat moeilijker hebben, het online onderwijs het nog lastiger maakt. Leerkrachten missen ook
een stukje grip op de ontwikkeling van de kinderen.
Besloten wordt dit onderwerp actief te houden en de komende maanden/jaren als topic, Welzijn,
op de agenda van de MR te zetten. Iedere vergadering wordt dan tijd gereserveerd om hierover
samen van gedachten te wisselen.
Zo kunnen ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld en ook meningen van ouders meegenomen
worden om elkaar te ondersteunen in de veranderende aanpak van klassikaal onderwijs.
Ook kan er over diverse werkvormen nagedacht worden in het belang van het sociale welzijn van
de kinderen.
De directeur verlaat de vergadering.
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3. Notulen vergadering 09-12-2021 + Actiepuntenlijst.
De notulen van de vergadering van 09-12-2021 worden goedgekeurd.
De Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast.
4. MR Activiteitenplan 2021-2022.
Zorg / SOP Intern Begeleiders.
Deze vraag komt voort uit het vorig jaar gemaakte Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Besloten wordt niet terug te grijpen op het document van toen, maar de vraag te stellen hoe
men omgaat met de ondersteuning op school. Dit ook naar aanleiding van de nieuwe topic;
Welzijn.
Er worden nog vragen voor de IB-ers opgesteld om er samen van gedachten over te kunnen
wisselen. De IB-ers zullen daarna uitgenodigd worden om de zorgstructuur op school nader toe
te lichten.
5. Communicatie naar ouders.
Het bericht aan ouders is nog niet verstuurd; het opzetje wordt rond gestuurd zodat iedereen
zijn input kan geven. Uiterlijk volgende week donderdag dient iedereen zijn eventuele reactie
hierop via de mail te geven. Daarna kan het bericht via SchouderCom aan alle ouders gestuurd
worden.
6. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
7. Rondvraag/Sluiting.
Opgemerkt wordt dat als er overleg gevraagd wordt van de MR er dan niet gesproken wordt over
OMR en PMR, maar dat alles zoveel mogelijk gezamenlijk besproken wordt.
Aangegeven wordt dat het jammer is dat er niemand van de oudergeleding de online
bijeenkomst van GMR en MR van Mosalira bijgewoond heeft.
De vraagt wordt gesteld of er een studiedag komt te vervallen als compensatie voor het uitvallen
van contacturen/dagen door schoolsluitingen.
Er wordt uitgelegd dat ouders vooral bezorgd zijn over minder uren onderwijs.
Leerkrachten geven aan dat studiedagen zeer waardevolle dagen zijn voor het team.
Wellicht kan er aan ouders gecommuniceerd worden wat leerkrachten op die studiedagen doen
zodat ouders daar meer zicht op, en begrip voor krijgen.
Er zijn veel documenten gestuurd, ook nog vlak voor de vergadering.
Het was deze keer helaas niet mogelijk de stukken eerder aan te reiken.
Het is handig als doorgegeven wordt wanneer documenten puur ter info zijn, dan hoeven deze
stukken niet nog vlak voor de vergadering, in zijn geheel, doorgenomen te worden.
Deze periode vraagt heel veel van het team, corona, veranderende regelgevingen, steeds testen,
fysiek, online en hybride onderwijs. Veel leerkrachten zijn ziek en/of in quarantaine en er zijn
veel formatieperikelen. Allemaal extra druk op ieders schouders, want het programma, de
ontwikkelingen moeten door.
Bij leerlingen merken de leerkrachten dat zij moe worden van corona, ze zijn bezorgd om elkaar,
kinderen moeten plots naar huis en hebben meer aan hun hoofd dan anders.
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Toch zijn kinderen ook flexibel en heel blij dat zij weer naar school mogen nu de
regels wat versoepeld zijn.
De een gaat er makkelijker mee om dan de ander maar zeker is dat het enorme effecten, ook op
de lange termijn zal hebben.
Er zijn geen verdere rondvragen, de voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit
de vergadering.
De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 24 maart 2022.
Maastricht, 27-01-2022.
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