Medezeggenschapsraad Basisschool Scharn
________________________________________________________________________________
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:

Donderdag 25 maart 2021, 20.00 uur.
Via Teams
Marc Roemen (voorzitter), Guusje Marx, Koen Savrij Droste, Lou Lahaije, Dominique
Tychon, Fabiënne van Hoorn, Carmen Ploemen, Marilda Demers (ambt. secr.)
Dennis Willemsen
Marcel Janssen (directeur).

1. Opening + Agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 10-12-2020 + Actiepuntenlijst.
De notulen van de vergadering van 04-02-2021 worden doorgenomen en goedgekeurd.
De Actiepuntenlijst is akkoord.
3. Financiën TSO.
Dit onderwerp zal in een volgende MR vergadering besproken worden.
Vanaf dit agendapunt is de directeur aanwezig.
4. Tevredenheidsmeting.
Aangezien de PMR de vragen voor de IB-ers inzake SOP /Tevredenheidsmeting, opgesteld in de
mail van 10-02-2021, niet hebben ontvangen, worden deze vragen eerst in de volgende
vergadering samen besproken.
5. Schooltijdenplan.
De oudergeleding heeft het TSO/Schooltijdenplan ook gezamenlijk besproken. De vragen en
input, opgesteld in de mail van de OMR van 15-03-2021, worden besproken en meegenomen in
de besluitvorming. Het gezamenlijke doel is dat de TSO op korte termijn, al dan niet met een
externe organisatie, professioneel, veilig en beter georganiseerd moet worden.
6. Mededelingen Directie.
Plan Heropening School
De vragen uit de aangereikte mail van 15-03-2021 van de OMR worden besproken.
De rapportage tav de Middenmeting (Cito-toetsen) wordt nog opgemaakt. Die rapportage zal
dan ook met de MR gedeeld worden.
Daarin is te zien in hoeverre kinderen meekomen in hun groep en hoe zij ten opzichte van hun
eigen ontwikkeling staan. Er komt dan zicht op de eventuele leerachterstanden en de algehele
ontwikkeling van de leerlingen; belangrijk te zien in deze Corona periode.
Ook op sociaal en emotioneel gebied wordt aandacht besteed dmv het leerlingvolgsysteem SCOL
(Sociale Competentie Observatielijst) en Kiva.
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Met de SCOL worden de sociale competenties, welbevinden en sociale veiligheid van leerlingen
systematisch in kaart gebracht.
Kiva is een schoolbreed programma en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen.
De directeur licht de brief over het Nationaal Programma Onderwijs (Informatie voor het
funderend onderwijs over het Nationaal Programma Onderwijs) van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2021 kort toe, die ook ter informatie aan de MR
leden gestuurd is.
Stand Verbouwing/Nieuwbouw KC Scharn.
De school is nog steeds in afwachting van een bericht van de Gemeente Maastricht inzake
nieuwbouw of renovatie van de school. De voorkeur van school gaat uit naar Nieuwbouw.
De directeur heeft de Programmamanager Beleid & Ontwikkeling (coördinatie Onderwijsbeleid)
van de Gemeente Maastricht uitgenodigd voor een gesprek en bezichtiging van de school.
Financieel Plan Basisschool Scharn.
De toegezonden begroting 2021-2022 wordt door de directeur toegelicht.
Lestijdenplan 2021-2022
Het Lestijdenplan wordt doorgenomen en door de directeur toegelicht.
Formatieplan 2021-2022.
De belangrijkste wijziging in het Formatieplan is de pilot te starten met een groep 2/3.
ICT / BYOD, Bring Your Own Divice.
De School oriënteert zich voor “Bring Your Own Device” (BYOD) in verband met de hoge kosten
van de hardwaren ICT.
Om deze kosten te drukken is er gekeken naar andere mogelijkheden voor het ICT gebruik op
school. Tevens willen zij de principes van verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid benadrukken.
Kinderen (en ouders/verzorgers) dragen bij BYOD eigen verantwoordelijkheid over hun device en
gaan hier dan ook beter mee om.
De school stelt voor dat leerlingen uit groep 6 (en zo mogelijk toekomstig groep 6 t/m 8) gaan
werken met een eigen laptop device.
De school is bereid om laptops aan leerlingen uit te lenen indien ouders de mogelijkheid niet
hebben zelf een laptop hiervoor aan te schaffen.
De pilot in groep 6 moet uitwijzen of BYOD op inhoud, werkwijze en financiën een toekomstig
probate invulling en oplossing is voor het ICT-vraagstuk van school.
Taalklas/NT-2 klas Scharn
De directeur heeft het onderzoek en de vraag van MosaLira; welke school een zg. naschoolse
taalklas wil inrichten voorgelegd aan het Team en nu aan de MR. De taalklas zal alleen voor
Expat-leerlingen van Maastricht bestemd zijn. De expertise is er al; dit wordt nu ook al voor
leerlingen van onze school gedaan. De vraag is of wij dit ook kunnen bieden voor andere
leerlingen van Maastricht.
Data 2021-2022.
De secretaris zal de data voor de MR vergaderingen voor het schooljaar 2021-2022 opstellen.
Bij goedkeuring kunnen deze ook in het jaarrooster/kalender SchouderCom geplaatst woorden.

2

Hierna verlaat de directeur de vergadering.
De volgende punten worden ter stemming gebracht:
ICT/BYOD: De MR stemt hier positief over. Zij geven aan dat de BYOD-pilot gestart kan worden
en zijn zeer benieuwd naar de ervaringen.
Lestijdenplan 2021-2022: De MR heeft geen punten waarover zij een advies willen geven.
Formatieplan 2021-2022: De MR heeft geen punten waarover zij een advies willen geven.

7. Rondvraag/Sluiting.
Er zijn geen verdere rondvragen, de voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en
sluit de vergadering.
Maastricht, 25-03-2021.
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