Verslag MR vergadering dd. maandag 25 januari 2021; aanvang 19:00 uur via Teams
Aanwezig: Sjoerd, Renee, Floor, Henrieke (t/m punt 5), Daniëlle, Hilde, Loes.

1. Opening
Er zijn problemen met de internetverbinding van Renee en Hilde, er wordt vast begonnen
met de vergadering.
Sjoerd opent de vergadering om 19:10 uur
2. Verslag vergadering dd. 30 november 2020
Verslag is goedgekeurd.
3. Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld.
4. Mededelingen
De margedag op woensdag 10 februari zal worden verplaatst naar vrijdag 5 februari.
5. Voorstelrondje directeur Kromme Akkers Henrieke Sakey
Henrieke is directeur van Mandegoud in Kloosterburen. Ze zal Daniëlle ondersteunen in haar
rol als toekomstig directeur. Henrieke staat op papier als directeur van Kromme Akkers tot
Daniëlle haar opleiding als schoolleider heeft afgerond.
6. Corona – gang van zaken en maatregelen | ervaringen afstandsonderwijs
Zorgen worden geuit over afstandsonderwijs: interactie met leerkracht en sociale aspect
wordt erg gemist.
Het is door de maatregelen helaas nog niet mogelijk om een contactmoment te organiseren
voor de leerlingen op school/het schoolplein. Zodra de scholen weer open kunnen, is het
misschien leuk om een feestelijke/gezamenlijke opening/activiteit te organiseren voor de
leerlingen.
Organisatie voor ons onderwijs op afstand loopt voor alle groepen op dit moment goed.
Er blijven zorgen bij het personeel over het (toch wel groter dan gedacht) risico op
besmetting op basisscholen.

Voor groep 8 is het lastig om online sfeer te proeven op scholen VO. Verder zijn er zorgen om
het definitieve schooladvies nu de toetsen in januari niet door kunnen gaan.
Daniëlle geeft aan dat er overleg is met de scholen in het VO en er geen problemen verwacht
zullen worden met het advies van de basisschool en de aanmelding naar het VO. Dit gaat
altijd in overleg met ouders.
7. Subsidie extra hulp in de klas
L&E heeft subsidie gekregen om achterstanden in het onderwijs vanwege de sluiting door
corona weg te werken. Hellen zal dit voor Kromme Akkers invullen en komt per volgende
week, tot aan de zomervakantie, een middag in de week extra op school.
8. Leerling prognoses en groepsindeling
Prognose aantal leerlingen 1 oktober 2021: 57 leerlingen op Kromme Akkers.
Bovenbouw is groter dan onderbouw.
Het is belangrijk om te kijken hoe en waar we meer leerlingen kunnen trekken. Floor vraagt
naar de PR. Daniëlle wil hier graag met Floor verder over nadenken.
Ook vraagt Daniëlle of we als MR willen meedenken over hoe we de groepen komend
schooljaar zullen gaan verdelen.
9. GMR zaken
L&E onderzoekt met VCPO of er een fusie mogelijk is. Er wordt al op verschillende manieren
samengewerkt. De GMR wacht eerst het onderzoek af voor ze hierop zullen reageren.
10. Werving MR | introductie Floor Wijmans
Sjoerd stopt na vier jaar al lid van de MR. Floor zal namens de ouders zitting nemen in de MR,
ze zal tevens het voorzitterschap op zich nemen.
De volgende vergadering zal Sjoerd nog aanwezig zijn voor een overdracht.
Er zal nog een officieel afscheid komen als de maatregelen omtrent corona worden
opgeheven.
11. Gesprek bij het hek
N.v.t.
12. W.V.T.T.K
N.v.t.
13. Datum volgende MR vergaderingen
(Onder voorbehoud) maandag 8 februari om 19 uur, onderwerp: school wel of niet weer
open.
Maandag 1 maart om 19 uur, afhankelijk van de maatregelen, in Teams.
14. Rondvraag
Daniëlle zoekt uit voor Floor wanneer er weer een cursus voor MR leden is.
15. Sluiting
Sjoerd sluit de vergadering om 20:30 uur.

