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Verslag MR vergadering dinsdag 25 januari 2022
Nieuwe samenstelling MR

Wij hebben deze vergadering afscheid genomen van Patrick Wijchers, wiens termijn ten einde was gekomen. En
na het afscheid van Daan van Boxel de maand ervoor is de MR nu versterkt met Kim Blauwendraat (moeder van
Milan, groep 4) en Annet Alberti (moeder van Melle (groep 6), Emilie (groep 4) en Hannah (groep 2)). Zij waren ook
meteen van waarde tijdens hun eerste vergadering, dus wij zijn erg blij met hun komst!

Evaluatie nieuw protocol vervanging bij ziekte en verlof

Nadat de MR in Oktober het nieuwe vervangingsprotocol had goedgekeurd, hebben we besproken in hoeverre het
protocol functioneert in deze lastige tijden. Waar in November en December nog redelijk volgens protocol gewerkt kon
worden, zal iedereen wel gemerkt hebben hoe de zaken zijn ontploft in Januari. Zoveel uitval, voornamelijk door
Covid19, daar was zelfs in dit toch goed doordachte protocol niet voorzien. Hierdoor worden sommige leerkrachten toch
meer ingezet als vervanger dan was afgesproken volgens protocol. Toch is er veel begrip onder zowel leerkrachten als
ouders voor de situatie, en leerkrachten lijken erg gemotiveerd om te doen wat nodig is. Ook wordt er positief gesproken
over de communicatie van MT naar de leerkrachten, en er lijkt ook veel verbeterd in de communicatie naar ouders. De
MR heeft wel vragen gesteld over bepaalde keuzes die wellicht gemaakt zullen moeten worden (zoals eigen klassen die
naar huis moeten gestuurd worden zodat de leerkracht kan invallen in klassen die het harder nodig hebben), wat de
gevolgen en mogelijkheden zijn voor ondersteuning van kwetsbare kinderen, en of bepaalde onderdelen van het
protocol (waaronder ziekmeldingen) op een andere manier ingevuld kunnen worden.

Schoolplan

Sjanny heeft als interim-directeur in de afgelopen maanden een analyse uitgevoerd van onze school, wat heeft
geleid tot een nieuwe versie van het schoolplan voor de aankomende 4 jaar. Nadat de MR zich eerder kritisch heeft
uitgelaten over oudere versies zijn we nu overwegend positief. Wel resten er nog een aantal vragen (bijv. over
balans ambitie/focus, concrete plannen), maar dat lijken geen onoverkomelijke problemen te geven, dus hoopt de
MR snel formele goedkeuring te geven.

Bestuurlijke organisatie internationale afdelingen

Door de snelle groei hebben de lokale besturen van RISE en I-St@rt de wens uitgesproken om aparte directeuren
aan te stellen voor deze afdelingen, welke formeel onder de Reigerlaan vallen. Het College van Bestuur van
SALTO ondersteunt deze wens. Wij, als MR, zijn echter bezorgd over de haast waarmee deze beslissingen worden
genomen, en ziet nog veel onduidelijkheden in de probleem- en risicoanalyse, alternatieve opties, en de
voorgestelde manier van werving. Wij zouden die graag verder onderzocht hebben voordat we kunnen instemmen
met zo’n ingrijpende beslissing.
De volgende MR-vergadering is donderdag 24 Maart.
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