Overleg MR Emmauscollege 14 april 2021 en 28 april 2021
Verslag voor het bestuur van de oudervereniging
De MR vergadering van 14 april 2021 en de ingelaste extra vergadering van 28 april vonden wederom
plaats via Zoom. Namens de ouders waren Johan, Amna en Willeke aanwezig. Er is zowel zonder als met
een vertegenwoordiging van de schoolleiding (Raoul Majewski, Rick Swibben, Sophie Verschueren)
overlegd. De volgende onderwerpen zijn besproken:
Mededelingen:
• De samenstelling van de leerlingen- en de oudervertegenwoordiging in de MR.
• De inzet van de incidentele gelden die beschikbaar zijn vanuit de overheid om de werkdruk aan
te pakken. Hiervoor is door de school overleg gevoerd met de personeelsraad en een voor dit
onderwerp in het leven geroepen werkgroep. De gelden worden in eerste instantie ingezet om
personeelsleden 50 uur werkdrukverlichting te geven die dan kan worden ingezet om na te
denken over en zaken aan te pakken die leiden tot een structurele verlaging van de werkdruk.
• Er zijn op het moment van vergaderen 289 aanmeldingen voor de brugklas van komend jaar.
Voor de GO-klas zijn 45 aanmeldingen binnengekomen.
• Per 26 april wordt gestart met het aanbieden van een middagprogramma op school voor
leerlingen die extra aanbod kunnen gebruiken. Dit is vrijwillig maar wordt door de mentoren
wel gestuurd.
• In het kader van het opstellen van het nieuwe schoolplan worden er binnenkort sessies voor
ouders, leerlingen en het team georganiseerd.
• De inzet van de binnenkort door de overheid beschikbaar gestelde testen, preventief voor
docenten en risicogericht voor leerlingen.
• 21 leerlingen hebben Goethe Duits gevolgd en hun traject succesvol afgerond.
• Diverse mededelingen van personele aard
Evaluatie GO:
De evaluatie van het GO traject die in januari is opgesteld was nog niet in de MR besproken. Er is
gesproken over de aard en het doel van deze evaluatie en ook waarom die niet eerder aan de MR is
aangeboden (dat was wel de afspraak). De nadruk van de evaluatie lag op het onderwijskundige aspect.
De MR heeft ook aangegeven graag vinger aan de pols te houden op het bredere perspectief (kosten,
wat levert het nu op, inbedding in schoolplan etc).
Schoolplan (tijdspad):
Het streven is het schoolplan in concept klaar te hebben voor de zomer, zodat het vroeg in het najaar
definitief vastgesteld kan worden.
Testen COVID-19:
Op 28 april is een extra MR-vergadering ingelast om de omgang met zelftesten door docenten en
leerlingen af te stemmen. De schoolleiding heeft voorgesteld de zelftesten door docenten uit te voeren
zoals door de overheid geadviseerd (preventief testen, twee maal per week door de docenten zelf uit te
voeren) maar bij het aanbieden van testen voor de leerlingen af te wijken van het door de overheid
meegegeven advies waarbij testen op school zouden moeten worden georganiseerd op het moment dat
een klasgenoot besmet is geraakt met COVID-19. Vanwege de praktische uitvoerbaarheid heeft de MR
ingestemd met de voorgestelde aanpak, Die is inmiddels ook naar ouders en leerlingen
gecommuniceerd (zie nieuwsbrief meivakantie d.d. 30 april).
Willeke Stekelenburg, 7 mei 2021

