Notulen

Medezeggenschapsraad Wespennest
Dinsdag 23 juni 2020 - 19:30
Locatie: Microsoft Teams
Aanwezig: Erik, Prajna, Klaas, Lucia, Anouk, Marco, Jessica

Mededelingen
Corona: vandaag of morgen wordt persconferentie verwacht. We wachten op het nieuwe
protocol voor het komend schooljaar.
TSO
Vandaag is de brief over de restitutie voor de TSO verzonden. De systematiek wijkt af van het
eerdere plan. De bedragen die we daardoor te kort komen op de kosten voor TSO worden
door ASKO bijgelegd. Vanuit een toepassing in Parnassus zullen de resterende bijdragen van
ouders die nog niet hadden betaald gevraagd worden.
Rooster
Na de vakantie willen we terug naar het reguliere rooster. Het invoeren van een
continurooster is niet zomaar te realiseren en zullen we niet zonder de juiste stappen te
nemen doorvoeren mocht daar behoefte aan blijken te zijn.
Vrije School
Mogelijk gaat een deel van de bebouwing direct naast de school gebruikt worden door de Vrije
School. Contacten met de nieuwe vrije school (Waldorf aan de werf) zijn goed. Roosters
worden afgestemd om niet tegelijk op het schoolplein te zijn. Ook de beschikbare toegangen
zullen specifiek worden verdeeld.
Extra studiedag
Een omissie in het schoolrooster voor komend schooljaar: 1 april 2021 is een ASKO-brede
studiedag. Die zal worden toegevoegd aan het rooster/de agenda.
Meivakantie
Uit de Enquête komt geen sterke voorkeur naar voren voor een bepaalde week. De ‘grootste
minderheid’ heeft de voorkeur om vast te houden aan het overheidsadvies. De directie maakt
z.s.m. een afgewogen keuze
Schoolgids
De MR-leden nemen individueel de gids door en leveren op- en aanmerkingen aan Jessica aan.
Formatieplan 2020-2021
Formatieplan voor het komend schooljaar wordt besproken. Ambulante taken en tijd van
onderwijsondersteunend personeel zijn in de begroting aangepast met een subsidie voor
formatie en knelpuntenpot. Er wordt meer ingezet op bredere beschikbaarheid van personeel
om meer te kunnen inspringen op last-minute vervanging (in plaats van tijdelijke vervanging)
en zo een meer stabiele basis te kunnen bieden voor de bezetting op school.
Schoolinspectie

De inspectie heeft aangegeven dat er voldoende vertrouwen is in de kwaliteit van het
onderwijs en de verbetertrajecten om het vervolgbezoek te verplaatsen van oktober 2020 naar
maart 2021.
Enquête
Er zijn 90 responses binnengekomen (‘opkomstpercentage’ is daarmee ca 50% van de
gezinnen, dank aan allen) met veel positieve, negatieve maar vooral constructieve feedback.
De MR gaat aan de slag om hier een (geanonimiseerde) samenvatting en advies van te maken.
De verwachting is dat dat niet voor de zomer af is. De ruwe data is gedeeld binnen de MR en
de directie.
GMR
Twee vacatures in de GMR zijn vacant. Eén ouder van het Wespennest is kandidaat. De MRouderleden van alle AKSO-scholen hebben stemrecht en maken daar gebruik van.
MR Wespennest
Erik stop komend schooljaar met zijn lidmaatschap en zoekt vervanging. Dat kan tot nieuwe
verkiezingen leiden. Het lidmaatschap van Marco staat onder druk door zijn vele extra taken.
Mogelijk leidt dit tot een wijziging van de medewerkergeleding.

