notulen
MR vergadering Lubertischool
Woensdag 15 april 2020
Aanvang 16.00 uur
1. Opening

Onno, Inge, Marleen, Eloise, Hanneke

2. Ingekomen stukken

Geen stukken door onze thuisvergadering

3. Notulen 4 maart 2020 Na aanpassing goedgekeurd
4. Informatie
directie/schooltij
- Vakantierooster
- Formatieplan

Vakantierooster:
Vanuit de Scholengroep Texel is er een akkoord voor
optie 2. Dit zijn alle basisscholen, speciaal basisschool
De Kompas en OSG de Hogeberg. Hierbij is wel duidelijk
dat de marge uren die over blijven weinig zijn, namelijk
21 uur.
Daar moeten we in de scholengroep nog goed naar
kijken en deze zo veel mogelijk inzetten voor de eigen
schoolontwikkeling.
De MR geeft goedkeuring voor optie 2.
Formatieplan:
Ten opzichte van de vorige MR bespreking zijn er een
aantal zaken veranderd. Voor de Lubertischool
betekent dat, dat we 0,2 wtf IB kunnen krijgen.
Onderwijsassistent uren worden 0,2 wtf minder. Voor
leerkrachtondersteuning wordt gevraagd of dit 0,1 wtf
meer kan zijn, zodat deze op de middagen ingezet kan
worden.
Over het onderstaande zal binnenkort een bericht naar
de ouders uitgaan.
De groepen volgend jaar:
1/2/3
4/5
6/7/8
Suzanne en Hanneke in 1/2/3

Nicoline en Janice in 4/5
Eloise en Janice in 6/7/8
De zwangerschapsverloven worden door Jeroen
opgevangen, waardoor er nog een vacature vrijkomt
van 1 dag bij groep 1/2/3.
De functie van IB’er zal intern opgevuld worden.

5. In- en om de school
- Onderwijs op
afstand

6. GMR

Gymdocenten zijn nog niet in de formatie opgenomen.
Hier is nog geen duidelijkheid over voor volgend
schooljaar.
Online lesgeven:
Schoolleiding is trots op hoe het onderwijs op afstand is
vormgegeven. We blijven ons ontwikkelen als het gaat
om het geven van lessen en hoe contact te houden met
alle kinderen.
Sinds 2 weken wordt er opvang voor kwetsbare
kinderen georganiseerd. Martina neemt de opvang op
zich en daarnaast is er een leerkracht extra aanwezig
voor ondersteuning.
De GMR heeft met alle MR van Schooltij contact gehad
i.v.m. het afstandsonderwijs, en welke ervaringen
iedereen heeft.
De Themaavond wordt uitgesteld.

e

7. 1 rondvraag
8. MR
9. 2e rondvraag
10. Sluiting

