Bergdravik 2 / Schoolstraat 14
6922 HM / 6921 ZN Duiven
0316-266611 / 0316-265116
info@montessori-groenering.nl

Notulen MR en Oudercommissie Zonnekinderen
Datum: 26 oktober 2020
Tijd: 20.00- 21.48 uur
Aanwezig: Marike, Thijs, Ans, Linda, Marscha, Vera, Esther, Lyan, Gwen
Voorstellen IKC raad en wensen en verwachtingen
De IKC raad bestaat uit: de MR (afgevaardigden van ouders en leerkrachten), Ouderraad
(afgevaardigden van ouders die zich inzetten voor de organisatie en uitvoering van feesten)
en de Oudercommissie Zonnekinderen (afgevaardigden van ouders met kinderen op de
VSO,TSO of BSO en KDV en Marike).
Elke 2 maanden zullen de MR en de Oudercommissie Zonnekinderen gezamenlijk de
vergadering starten. Er zal gekeken worden naar gezamenlijke doelstellingen en hoe elkaar
hierin te ondersteunen c.q. Versterken. Daarnaast zal er gekeken worden naar wat er leeft
en dit met elkaar uitwisselen. Hierna zullen de vergaderingen gesplist worden.
Ter voorbereiding van de gezamenlijke vergadering zal de agenda door Linda en Marike
opgesteld worden. Input voor de vergadering kan bij hen aangeleverd worden.
Knelpunten die op dit moment ervaren worden door ouders bij Zonnekinderen:
- De telefonische bereikbaarheid op beide locaties is slecht.
Marike geeft aan dat zij momenteel bezig zijn met het inschakelen van een telefooncentrale
met doorkiesnummers. Hierdoor wordt er een verbinding gemaakt met de vaste telefoon
van Zonnekinderen op locatie. Dit zou voor meer telefonische bereikbaarheid moeten
zorgen op de groep. Het punt dat als een BSO op pad gaat met kinderen en een lege mobiel
meeneemt of deze in de kluis laat liggen verdient aandacht en verbetering.
- Het switchen van locatie.
Regelmatig wordt er aangegeven dat er een wisseling van locatie is. De kinderen die
zelfstandig naar school komen, moeten dan zelf naar de andere locatie gaan, daar er nu geen
mogelijkheid geboden word kinderen weer terug te brengen naar de eigen locatie om daar
opgehaald te worden en of met eigen vervoer weer naar huis te gaan.
Marike neemt dit op met Zonnekinderen. Met name om dat dit eigen vervoersstuk ook te
maken heeft met verantwoordelijkheid in het verkeer.
Sinterklaas
Morgen (27 oktober, 16.30 uur) is er een ingelast directeuren overleg waarin de situatie van
Sinterklaas wordt besproken. Stichting breed en dus ook IKC breed word er één plan
gemaakt hoe wij dit jaar sinterklaas op school kunnen gaan vieren. De verschillende scholen
zijn verdeeld over het wel of niet live op school laten komen van een Sinterklaas en of pieten
en de mogelijke alternatieven. De veiligheid van eenieder staat voorop.
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De surprises gaan dit jaar wel door, snoep zal verpakt zijn en de schoentjes kunnen ook gezet
worden. We wachten het directeurenoverleg af.
Kerst
Ook kerst zal in het ingelaste directeurenoverleg meegenomen worden. Er zal gekeken
worden naar welke kaders te hanteren. De voortzetting van het kerstbuffet in de klas is op
dit moment discutabel.
Montessori audit
Elke 5 jaar is er een Montessori audit. Deze staat gepland voor het voorjaar van 2021. Het
gehele IKC team zal in deze audit meegenomen worden en is al bezig met de
voorbereidingen hiervoor. Het IKC team zal met een presentatie komen over hoe zij hun
Montessori visie in de praktijk willen verstevigen, ontwikkelen en verder implementeren. Dit
zullen zij samen met afgevaardigden van de MR, kinderen en ouders presenteren aan het
audit bedrijf. In de volgende gezamenlijke vergadering zal Marike hierop terugkomen.
Ouderraad
De vernieuwde ouderraad vertegenwoordigd zowel Noord als Zuid. De praktische hulp komt
van ouders van de eigen locatie, maar kan ook van de andere locatie komen indien nodig en
gewenst.
De vernieuwde ouderraad ontvangt rechtstreeks op een eigen rekening de vrijwillige
ouderbijdrage. Met dit geld kunnen zij invulling geven aan georganiseerde feesten op school,
elk jaar zullen zij hier een verantwoording over de uitgave van moeten geven. Op dit
moment bestaat de ouderraad uit 3 ouders afkomstig van Zuid.
De ouderraad zal uitgenodigd worden voor de vergadering van 22 februari 2021. Doel is
uitwisselen van ervaringen en signalen. Er zal gevraagd worden naar huidige knelpunten,
mogelijkheden en uitdagingen.
Vanaf hier gaan de teams uit elkaar. Deze notulen zullen verder gericht zijn op de MR
Notulen en terugkoppeling actiepunten
Notulen worden goedgekeurd met de toevoeging:
- De notulen opmaak van Marscha wordt standaard. Het logo mag toegevoegd worden
rechts bovenin.
- Welk alternatief is er voor de gemiste excursies vanwege Corona;
Linda geeft aan dat organisaties nu naar school komen, daar waar we eerst naar een theater
zouden gaan, komen zij of nu naar ons of we ontvangen filmpjes die we kunnen laten zien.
We ontvangen bezoekjes van kunstenaars, illustrators. Vele bedrijven spelen hier in Corona
tijd op in, waardoor er mooie alternatieven te bieden zijn aan de kinderen, waardoor er nog
steeds een beroep gedaan kan worden op creativiteit, techniek en expressie.
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- De bijdrage voor het kamp is niet afhankelijk van een stichtingsvisie. Dit betekent dat wij
als MR inspraak en adviesrecht hebben op de ouderbijdragen en wij ons als MR betrokken
mogen voelen bij beslissings- en meedenk momenten. Dit punt willen we graag op de
volgende agenda terug laten komen.
Terugkoppeling GMR
- De geplande startcursus wordt verzet naar januari 2021.
- Op 15 oktober is er een succesvolle vergadering geweest met Annemieke. Er zijn afspraken
gemaakt om samen te werken vanuit een transparante en open communicatie. Er is een
stroomschema afgesproken over hoe en wanneer vragen aan het bestuur beantwoordt en
gesteld kunnen worden om zo de effectiviteit van tijd en energie goed te regelen.
- De nieuwbouw van IKC Remigius loopt door Corona enige vertraging op.
- Er komt een samenwerking tussen Liemers Novum en Innerwaard, om meer techniek in het
onderwijs toe te kunnen voegen. Dit zal gebeuren in de vorm van themadagen en
workshops.
- Er is ingestemd met het functiehuis voor pedagogisch medewerkers en
onderwijsassistenten. Voor 15 november dient iedere pm-er ingeschaald te zijn in 1 van de 3
mogelijkheden. De notitie hierbij is gemaakt dat directeuren dit goed dienen te
communiceren met hun personeel.
- Er is ingestemd met het functiehuis directie. Er is een overbrugging voor 2 jaar.
- Er is een ouder uit Westervoort die zich met bureau Willemsen en Innerwaard bezig zal
houden met de ventilatie eisen ten tijde van Corona.
- 5 gelijke dagen model; advies eerst met leerkrachten om tafel en ophalen wat zij willen en
kunnen, waar liggen mogelijkheden, waar liggen uitdagingen, leren van goede voorbeelden
elders alvorens we een ouderpeiling gaan doen. Dit proces kan 2 tot 3 jaar duren, laten we
eerst goed voorbereiden. Er wordt gekeken of de GMR de juiste partij is om leiding te nemen
in deze. Actie aan leerkrachten: Ga vast na in je team wat de eerste impressies zijn over het
5 gelijke dagen model. Hier komen we in de volgende vergadering op terug.
- Er wordt een convenant opgesteld wanneer een ouder geen lid is van de MR maar wel
plaats neemt in de GMR. Dit om de communicatie stroom naar de MR wel te behouden.
Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober
Hier is nog geen antwoord op. Dit punt mag terug keren op de volgende vergadering. Marike
zal voor dit punt worden uitgenodigd.
Veiligheid parkeren
Er is een nieuwsbrief uitgegaan waarin ouders op hun verantwoordelijkheid van een veilige
route werden gewezen. Aanvullend hierop komt de tip van Marike om de Fixie app te
gebruiken, Hierin kan men meldingen doen van gevaarlijke situaties. De gemeente krijgt
deze binnen en als er veel meldingen over het zelfde gaan, dan kan de gemeente genegen
zijn hier actie op te ondernemen. Er wordt aangegeven dat ouders eerst zelf bewust dienen
te worden van hun verantwoordelijkheid alvorens deze uit handen gegeven wordt naar een
derde partij. Thijs zal in gesprek gaan met Marike hierover.
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Rie & Arbomeester
Marike heeft contact opgenomen met Bosman opleidingen. Het blijkt dat de adviseur die
eerder geweest is afgelopen april van baan is gewisseld. Hierdoor is er geen verslag
gekomen. Dit wordt nu z.s.m. opgepakt. Er is een QuickScan gedaan en deze week zal er
opnieuw contact zijn met Marike. Het rapport dat hieruit voort zal komen komt ook naar de
MR toe. Dit punt laten we terugkomen op de volgende vergadering.
Rondvraag
- Thijs: Hoe gaat het met de traktaties?
De aankomende weken gaan leerkrachten in de gaten houden hoe dit gaat. Er is een bericht
over gestuurd naar ouders, echter wordt er opgemerkt dat deze nog niet bij iedereen op
geland is. Indien blijkt dat er niet goed gehouden wordt aan de richtlijnen, dan zal hier
opnieuw op ingespeeld gaan worden. Ook dient hier een vermelding van te komen in het
infoboekje van volgend jaar.
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