NOTULEN

MR-vergadering Antoniusschool Ridderspoorstraat
Datum:
Start:

maandag 11 januari 2021
19:30 uur

Aanwezig: Miranda Nijssen, Bart de Leur (voorzitter), Wouter Bernsen(notulist) en Remco Martijn, Monique
Zethof en John van Veen (bestuur stichting Jong Leren)
Afwezig met bericht:
1. Opening door voorzitter
Opening 19:30 door de voorzitter. Dit is de vierde vergadering van het schooljaar 2020-2021. Vanwege
aangescherpte Coronamaatregelen wordt de vergadering digitaal gehouden via Google Meet.
Deze vergadering stond in het teken van het gesprek met de vertegenwoordiger van het bestuur van
JongLeren. Alle overige punten zijn daarom niet geagendeerd.
Vaststelling notulist/notulen
Er is bepaald dat de MR dit jaar een roulering zal hebben van de notulist. Deze vergadering wordt door
Wouter genotuleerd.
2. Notulen
De notulen van de derde vergadering worden niet behandeld. Dit ivm aanwezigheid bestuur stichting
Jong Leren
3. Bezoek inspectie
bestuur stichting Jong Leren informeert dat de scholen niet evenveel als normaal door de inspectie zijn
bezocht de afgelopen tijd. Dit is nu voornamelijk digitaal gebeurd. Er zijn 10 scholen van de stichting
bezocht en beoordeeld. De opbrengsten werden besproken met de directeur en de IB’er. De inspectie
was positief over de bevindingen binnen de stichting en ook bij de Antoniusschool Ridderspoorstraat.
4. Nieuwbouw
December 2020 is er op bestuurlijk niveau een gesprek geweest over eventuele nieuwbouw voor de
Antoniusschool. Er is een overleg geweest tussen de gemeente en diverse schoolstichtingen over een
eventuele gedeelde locatie maar dit past niet op de locatie die door de gemeente is geselecteerd. De
locatie is te klein voor alle scholen en zal dan wellicht door alleen Het Mozaïek en de Antoniusschool
gaan worden gedeeld. De MR zal hier de komende tijd actief naar informeren. Er wordt aangeven dat de
verkeerssituatie, naar de mogelijke locatie toe, dan moet worden gewaarborgd als er voor die locatie
wordt gekozen Er is gesproken over een mogelijke toekomstige fusie met basisschool Het Mozaïek. Op
dit moment hebben beide scholen voldoende leerlingen en is dit daarom nu niet aan de orde.
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5. Covid-19 en meer
Verschil in uitvoering
Er zijn regels en adviezen die worden opgesteld door het crisis covid team van de stichting. Dit kan
verschillen qua mogelijkheden op een schoollocatie keuzes van de school en door een verschil in de
aanpak op een school ten opzichte van een andere school binnen de stichting opleveren. De school
communiceert hier veelvuldig en uitgebreid over maar er blijven altijd vragen over.
6. Te kort leraren binnen de school en de stichting
Er wordt veel geïnvesteerd in zij-instromers en lerarenondersteuners die docent willen worden. Daarbij
wordt ook samengewerkt met de stichtingen uit de regio en met de gemeente. Afgelopen jaren zijn er 11
zij-instromers, deze zijn bijna allemaal gereed als volleerd docent. Hierbij is het doel om ieder jaar 4
nieuwe zij instromers toe te voegen aan de opleiding.
7. Hoe gaat het met het digitaal (online) onderwijs geven
Er is een goed intranet en de stichting had voor de eerste lockdown al veel gedaan om dit mogelijk
maken. Wordt er naar de toekomst ook gekeken naar mogelijkheden om verder te digitalisering voor
bijvoorbeeld een lockdown nummer 3? Er worden steeds meer digitale methodes ingezet maar het
belangrijkste van onderwijs is de interactie en instructie van de docent. De keuze om digitaal onderwijs
alleen voor de bovenbouw te verzorgen ligt bij de school. De oudergeleding geeft aan dat dit ook
wenselijk is voor de onderbouw. Een van de problemen is dat er veel kinderen op school zijn die geen
device thuis hebben en de school niet over genoeg devices beschikt om iedereen te kunnen voorzien.
Waardoor niet iedereen mee zou kunnen doen.
8. Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.07.

Vergaderdata
1.
2.
3.
4.

8 maart 2021
12 april 2021
31 mei 2021
17 juni laatste vergadering met afsluiting
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