
Agenda naam bijeenkomst

Medezeggenschapsraad Pieter van der Plasschool

Datum aanvang en einde

15-03-2022 19.30 uur tot 21.30 uur

Aanwezig: Gina, Els, Petra, Erik, Katinka
Afwezig na afmelding: Cheryl, Willeke

1. Opening en mededelingen

- Opening door Katinka
Katinka opent met een indrukwekkend gedicht over de oorlog in Oekraïne. Het gedicht laat met name het
perspectief van het kind binnenkomen.

We bespreken de situatie rondom Oekraïne en hoe dit leeft op school. Het initiatief legt school bij de
kinderen om aan te sluiten op hun behoeften. Inmiddels zijn er 22 Oekraïense kinderen aangemeld bij
de PCPOW. Deze worden opgevangen in een gezamenlijke schakelklas, die de schoolbesturen van het
Westland hebben ingericht.

2. Ingekomen stukken / bespreekpunten

Vervanging MR-lid oudergeleding

In augustus verloopt de termijn van Petra. Ook Cheryl heeft aangegeven door prive-omstandigheden

haar functie ter beschikking te willen stellen. We zullen de verkiezingsprocedure starten zodat in juni een

(her)verkiezing plaats kan vinden voor deze twee plekken, zodat deze in augustus ingevuld kunnen

worden.

Beleid toegang tot school lange termijn

Bij de kleuters is momenteel de afspraak dat ouders een ochtend in de week kunnen kijken bij de start

van de dag (verspreid over twee dagen in de week). Hierdoor is het voor kinderen en leerkrachten een

veel rustigere start. In de schoolgids staat nog dat ouders hun kind tot in de klas brengen. We passen dit

aan naar de nieuwe situatie gezien de positieve effecten. Op de vraag of het contact met ouders

hierdoor niet afneemt, wordt de ervaring gedeeld dat dit juist tegengesteld ervaren wordt. Er is gerichter

contact (en tijd) voor degenen die dit nodig hebben.

Sociaal welbevinden in de klas

Er wordt twee keer per jaar een vragenlijst ingevuld door de kinderen van groep 5-8 over het sociaal

welbevinden en het gevoel van veiligheid in de klas. Dit is al staand beleid (vanuit een landelijke plicht)

en Erik stelt de vraag hoe dit bevalt en wat dit inhoudt. De ervaringen zijn goed, doordat de docent

inzicht krijgt in de groepsdynamiek. Kinderen vullen het zelfstandig in, waardoor zij zich vrij voelen om

hun ervaring in de omgang met de andere kinderen en de leerkracht te delen. Op basis van de

antwoorden kan de leerkracht gericht een gesprek aangaan. De ervaring is dat de school over het
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algemeen ‘groen’ scoort bij deze onderzoeken. Voor de lagere groepen wordt gebruik gemaakt van de

Kanjer-training voor het sociaal welbevinden.

Richtlijn traktaties

Het onderwerp traktaties blijft een actueel punt. Via Erik heeft wederom een andere ouder vragen

gesteld over de richtlijn van school, omdat de ervaring is dat de kinderen bij een traktatie soms erg veel

snoep krijgen. Nu de maatregelen rondom corona losgelaten worden, gaat de Pieter van der Plas weer

terug naar de oude richtlijn ‘bij voorkeur een gezonde traktatie’. Dit houdt in dat de traktatie niet meer

voorverpakt hoeft te zijn en de ouders weer mogen knutselen met fruit en lekkers voor de traktatie van

de kinderen. Hierover zal binnenkort een nieuwsbericht uitgaan naar de ouders.

Duikelrek / speelattributen

Petra geeft aan signalen te hebben gekregen dat het duikelrek bij de meiden van groep 5 en 6 enorm

populair is. Zo populair dat er wachtrijen ontstaan en sommige kinderen in de pauze niet aan de beurt

komen.

Els geeft aan welwillend te zijn voor plannen, maar dat er op het schoolplein erg weinig ruimte is voor

speeltoestellen. Als er een concreet voorstel is, dan kan ernaar gekeken worden (inclusief de kosten die

dit met zich meebrengt). Uitgangspunt moet wel zijn dat de leerkrachten zicht kunnen houden op de

ouders bij de overdracht van de kinderen en dat het groen niet volledig verdwijnt van het schoolplein

omdat de kinderen daar ook vaak in spelen. Het stukje achter de kiss&ride parkeerplekken is ook

vertrapt. Mogelijk dat hier nog iets mee gedaan kan worden.

Actie: De leerkrachten zullen navragen in de groepen of er inderdaad krapte is.

3. Rondvraag aan de directeur

Els geeft een update rondom corona, de NPO gelden, het schoolbrede project en de personele bezetting.
Er zijn verder geen formele vragen aan de directeur.

4. Nieuws van de directie en het team (door de directeur)

a. Personeelszaken
- geen bijzonderheden

b. overige zaken

- geen bijzonderheden

5. Verslag vorige overleg

- Zie  verslag MR 30-11-2021 (mail) is reeds goedgekeurd

6. Instemming / advies

Er waren geen stukken voor instemming of advies

Onderwerp status Door
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7. Nieuws uit de OC

Geen nieuws, alles loopt.

8. Nieuws uit de GMR

Door corona zijn veel van de beleidsplannen vanuit het bestuur on hold gezet. Dit in verband met de
drukte die de scholen en schooldirecteuren hadden om de corona pieken op de scholen (inclusief
bezetting) goed af te handelen. De komende periode wordt dit naar verwachting weer opgestart.

9. Rondvraag

10. Vaststellen datum voor de volgende vergadering

Datum: 19 april
Agenda door: Katinka en Gina
Opening door: Erik
Notulist: Gina

Data vergaderingen:
Dinsdag 19 april 2022
Dinsdag 21 juni 2022

Uit
vergadering Besluiten 2020-2021

16-01-2020 Nieuwe taakverdeling MR is vastgesteld

16-01-2020 Verslag 26-09-2019 wordt vastgesteld

15-06-2020 Verslag 16-01-2020 wordt vastgesteld

15-06-2020 De MR stemt (onder voorbehoud) in met het vaststellen van de ouderbijdrage

15-06-2020 Met de begroting OC wordt (onder voorbehoud van vragen naar tevredenheid
beantwoorden) ingestemd

15-06-2020 Uitslag personeelstevredenheidsonderzoek wordt ter kennisgeving aangenomen

15-06-2020 POS wordt ter kennisgeving aangenomen

15-06-2020 Werktijden, verlofregeling incl. vakantierooster wordt ter kennisgeving aangenomen

15-06-2020 De eerste vergadering voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld op 22 september
2020.

22-09-2020 Taakurenbeleid/werkverdelingsplan positief advies (ouders) en instemming (personeel)

22-09-2020 GMR-planning 2020-2021: info wordt opgevraagd

22-09-2020 Werktijden, verlofregeling, vakantieregeling ter kennisgeving

22-09-2020 Nieuws GMR ter informatie

22-09-2020 Taakverdeling MR-leden vaststellen

Pagina 2 van 2 Kamer van Koophandel Nederland



22-09-2020 Activiteitenplan vaststellen

22-09-2020 Verslag 25-06-2020 vaststellen

22-09-2020 Scholingsbehoefte inventariseren

22-09-2020 Werkverdelingsplan ter instemming/advies

22-09-2020 Plan tussen schoolse opvang ter instemming

25-01-2021 Begroting OC is vastgesteld

25-01-2021 Begroting Pieter v/d Plasschool is mee ingestemd

22-06-2021 Pos schoolrapport ter kennisgeving aangenomen

22-06-2021 Pos ouderrapport ter kennisgeving aangenomen

22-06-2021 Nationaal Plan Onderwijs ter kennisgeving aangenomen

30-11-2021 Begroting OC bespreken

30-11-2021 Begroting OC mee ingestemd
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