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Woensdag 8 juli 2020
19:00-20:30
Manorma Gopalrai, Willemien Hofman, Nadine Heusinkveld,
Sander van den Bedem, Jelle Gijtenbeek, Thijs Hagen, Ramon Beijen, Nienke de Boer
Sander van den Bedem
Jelle Gijtenbeek

1. Opening en mededelingen
Vandaag is het voor Willemien de laatste MR vergadering in verband met haar pensioen. Thijs en Sander
bedanken haar voor de inzet van afgelopen jaren. Een bos bloemen wordt uitgereikt.

2. Vanuit de directie
Extra ondersteuning

Vanuit het samenwerkingsverband Zeeluwe komt er extra budget beschikbaar voor ondersteuning van
leerlingen. Dit is een eenmalige bekostiging, Het Baken kan daardoor niet iemand structureel aannemen. Er
was een 0,2 FTE vacature voor 1 jaar. Deze wordt verhoogd naar 0,5 FTE voor een onderwijsassistent. Die
persoon gaat in ieder geval in groep 7/8 ondersteunen en na de verhuizing van de bovenbouw ook mee naar de
Doornsteeg.
Ook wordt er gekeken om RT’er deels in te zetten in de bovenbouwgroepen. Het beeld bij een ouder was dat
RT alleen beschikbaar is voor de onderbouw. Dat is niet het geval. De scheiding is niet zwart wit tussen onder
en bovenbouw. Voor leerlingen in de bovenbouw die RT nodig hebben, is dit voor uitzonderingen mogelijk.
Locatie Doornsteeg

De verhuizing van de bovenbouw na de voorjaarsvakantie 2021 naar Doornsteeg wordt besproken. Thijs licht
toe welke acties hij heeft uitgevoerd om ouders aanvullend te informeren (o.a. extra ouderbijeenkomst en
individuele gesprekken).
Arbo jaarplan 2019-2020

Dit wordt doorgenomen. Opvallend is de positieve beoordeling door de leerlingen zelf. Besproken wordt dat in
het BHV plan niet helemaal duidelijk is door wie Thijs wordt vervangen als hij er niet is. Thijs gaat hier naar
kijken.
Voor de nieuwe locatie Doornsteeg wordt verder gekeken hoe met name het BHV stuk verder in te regelen. Er
zijn daar maximaal 3 Baken docenten. Als 2 docenten met de klas vertrekken voor gymles blijft er slechts 1
docent over (er is een minimum van 2 docenten met BHV). Dit gaat Thijs verder oppakken, wellicht dat hier de
samenwerking met school Holk gezocht kan worden. Onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen is het
ARBO jaarplan plan akkoord.
Schoolgids

De schoolgids wordt besproken. Vanuit deze informatie wordt de jaarkalender gemaakt. De gehele MR is
akkoord met de gedeelde schoolgids.
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Taken MR

Sander heeft een document gemaakt met daarin de taken en verantwoordelijkheden van de MR. Dit document
wordt besproken en er wordt input geleverd voor verdere aanvullingen. Voor volgend overleg de concept
versie definitief te maken. Dit overleg zal bij de start van het nieuwe schooljaar zijn.
Overige






Voor het volgende schooljaar moet gekeken worden hoe het conceptverslag definitief wordt
vastgesteld en gepubliceerd. Nu maakt de secretaris het verslag en mailt dat naar Thijs Hagen voor
correcties en/of aanvullingen. Deze opmerkingen verwerkt de secretaris in een definitieve versie
welke op de website wordt geplaatst. Willemien merkt op dat het handig is om niet alleen het laatste
verslag te publiceren maar ook een aantal voorgaande keren. Dit vinden alle anderen een goed idee.
Miranda Fränzel zal komend schooljaar weer plaatsnemen in de MR, vanuit de
personeelsvertegenwoordiging.
Jelle Gijtenbeek (secretaris) zwaait na 4 jaar MR af en zal na de zomervakantie niet meer deelnemen.
Een vervanger dient nog gezocht te worden. Voor de verslaglegging moet iemand anders aangewezen
worden. Dit kan zowel door een ouder als personeelslid gedaan worden. Deze keuze kan na de
zomervakantie door de nieuwe MR gemaakt worden.

Volgende vergadering : n.t.b. (nieuw schooljaar).
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