Medezeggenschapsraad
MR-vergadering 22 juni 2020 (Teams videoconference)
Aanwezig: Monique de Rijke, Murat Durgun, Wendy de Kok, Lian van Oosterhout, Kim Zandberg, Regina Boot,
Joyce van Eekelen, Marianne Meeuwis.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Agenda: rol IB-er is gezamenlijk item. Onder de streep vervalt.
Verslag: vergadering 8 juni 2020 is goedgekeurd.
In- en uitgaande post: geen bijzonderheden.
AVG: er is nog geen vervanger op OBO niveau. We zijn serieus bezig op de Singel. Maar
de toekomst kan nog wel andere regels opleveren. Alle ouders moeten elk jaar opnieuw
hun toestemming geven voor alle beeldmateriaal en privacygegevens op school.
Jaarplan 2020-2021: volgens de nieuwe aangescherpte richtlijnen van OBO zal de Singel
de afspraken in dit jaarplan concreter moeten formuleren, ondersteunt door de IB-ers.
OBO gaat een teenercollege ontwikkelen met 6 scholen, daarnaast komen er 4 scholen
die zich gaan specialiseren in Passend Onderwijs. OBO gaat deze faciliteiten cofinancieren. Scholen kunnen ook zelf komen met een specialiteit. Er moet een
doorgaande leerlijn opgezet worden door OBO-scholen van 2 tot 14 jaar.
Vaststellen kalender: kalender wordt nog doorgestuurd, MR-leden kunnen hierop
reageren. Na de zomervakantie wordt hij definitief vastgesteld.
Datum MR-etentje: Los Latinos, 14 september 19.00 uur.
Ouderervaring coronalockdown: Heel heftig om als ouder thuis te moeten werken en
dan ook je kinderen nog te moeten begeleiden bij de lessen. Lesstof was best pittig.
Singel heeft erg zijn best gedaan voor digitale lessen. Communicatie tussen school en
ouders was goed, soms wel erg veel. Vaak ‘s avonds laat pas werk van zoon/dochter
kunnen controleren op huiswerk, dus het waren hele lange dagen. Het is heel pittig
geweest. Vanaf de 3e week begon het beter te lopen. Het gemis aan structuur voor de
kinderen is toch een probleem. Voordelen: digitaal overleg ipv vergadering is soms heel
praktisch; Corona heeft wel bewezen dat het eigenaarschap van het leerproces bij
leerlingen van groep 8 heel goed ontwikkeld is. De leerlingen zijn prima voorbereid op
het voortgezet onderwijs. En dit eigenaarschap zie je ook bij de kleuters, die geheel
zelfstandig met hun tas zelfverzekerd de school binnen wandelen. Er is een enorme rust
in school doordat de leerlingen zo zelfstandig zijn.
Nieuwe rol IB-er: door de aangescherpte koers van OBO 2020-2023 moeten alle IB-ers
van OBO een Master-opleiding gaan volgen (2-4 jaar). De studiebelasting is 1 studie dag
per 2 weken en 10 uur studiebelasting per week. Dit is een zware studiebelasting voor
de IB-er en hier is onduidelijkheid over. Is dat in privé-tijd of onder werktijd Het doel is
dat de IB-er de leerkrachten deskundiger maken, zodat alle leerlingen door de eigen

leerkracht begeleid kan worden. Daarnaast moet de IB-er samen met directie beleid
uitzetten. Dit alles heeft tot doel om de kwaliteit van IB-er te verbeteren. De nascholing
komt op rekening van OBO, niet op de school. Dus er blijft een nascholingsbudget voor
andere leerkrachten.
10. Rondvraag: n.v.t
11. Werkverdelingsplan: Op de Singel hanteren we elk schooljaar een gemiddelde van 40
weken en daar berekenen we onze uren op. PMR gaat akkoord.

Besluiten:

-

Werkverdelingsplan op basis van 40 weken per schooljaar gemiddeld.

Agendapunten 21 september 2020

