Mededelingen MR 11 januari 2021
Personeel
Jelle vertrekt per 1 februari. Zijn taken worden verdeeld.
ICT -> Sharona en Patricia
Communicatie inclusief leerlingenraad -> Bart
Managementtaken/ werkdrukgelden 5-6 -> Cynthia
Unittaken -> Berry
Groepstaken vrijdag -> Tjallina
Gedragscoach: Simone op woensdag
Werkdrukgelden 7-8: Monique ter Buurkes op dinsdag
Veel reacties op de vacature voor 3-4. In de week van 11 januari vinden gesprekken plaats.

Administratiebureau
Instructie AFAS vanwege corona verschoven naar eind van de maand. De mutaties gaan voorlopig via
Jeroen van den Berg (Deltabureau).
Lock-down
Toen op maandag de geruchtenstroom op gang kwam is al het personeel al na gaan denken over wat
dat eventueel voor ons zou betekenen.
Maandagmiddag spoedoverleg MT en daarna overleg in units.
Besloten dat we verder zouden gaan waar we de vorige keer waren gebleven. Dit omdat ouders,
leerlingen en leerkrachten grotendeels bekend zijn met het werken met een weektaak en teams.
Bewust gekozen voor wederom twee tijdstippen per vak zodat er ook gezamenlijk gebruikt kan
worden van apparaten en er gekozen kan worden voor het beste tijdstip thuis.
Delta heeft aangegeven dat er noodopvang geregeld moet worden voor kinderen waarvan beide
ouders in een cruciaal beroep zitten. De lijst met cruciale beroepen is lang en breed
interpreteerbaar.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er nu 20-25 kinderen. Op woensdag niemand en op vrijdag
6. De verwachting is dat als de lockdown verlengd wordt, dat er meer kinderen zullen komen.
De opvang wordt geregeld door onderwijsassistenten en sinds kort op de drukke dagen aangevuld
met 1 of 2 studenten.
Zoals het er nu naar uit ziet, zijn 99% van de kinderen in beeld en aan het werk. Er wordt extra
contact gezocht met kinderen die niet meedoen of beperkt in beeld zijn.
Bij een verlenging van de lock-down kan de noodopvang op deze manier door blijven gaan al komt er
waarschijnlijk iets meer druk op te staan.
Wel moeten we dan opnieuw kijken naar aanbod en inhoud.
Met name in de onderbouw moeten we kijken of we aanbod/contact kunnen intensiveren.

Mijnschoolinfo:

Kan nog gebruikt worden tot 1 maart. Social Schools heeft MSI inmiddels overgenomen. Delta
onderzoekt of ze met Social Schools verder in zee gaan.
Website
Website wordt gefaseerd geactualiseerd, zie hieronder de planning. We zitten bij de tweede groep
scholen.
Planning:

Week 2
4-1
8-1

Week 3
11-1
15-1

START FASE 1 VOOR
TWEEDE GROEP SCHOLEN
• Briefing
tekstschrijvers en
fotograaf door
domein
Communicatie
• Afstemmen planning
migratie websites
met scholen door
domein
Communicatie
•
•
•

Week 4
18-1
22-1
Week 5
25-1
29-1
Week 6
1-2
5-2

•
•

•
•

•
•

Interviews en
bezoeken voor
fotografie
Start analyse social
media
Registratie
designwedstrijd
beeldmerken
Interviews en
bezoeken voor
fotografie
Interviews en
bezoeken voor
fotografie
Oplevering en
goedkeuring content
nieuwe websites
Selectie winnaar
designwedstrijd
beeldmerken

Week 7
8-2
12-2

•

•

Week 10
1-3
5-3

•

•

Oplevering en
goedkeuring content
nieuwe websites
tweede groep
scholen
Vullen websites
tweede groep
scholen met nieuwe
content en
beeldmerk
Advies scholen over
inzet social media
door domein
Communicatie
Websites tweede
groep scholen LIVE
op DONDERDAG 4
MAART

Status PR:
Er heeft een eerste overleg plaats gevonden met Anne-Marie, Bart, Marijn en Jelle.
Daarbij een brainstorm gedaan over hoe de PR verbeterd kan worden. Er is toen een stuk
verschenen in de Vierkrant. Bart gaat zich meer bemoeien met de PR en heeft hier ongetwijfeld
goede ideeën over. Aan het overleg moet nog een vervolg gegeven worden waarbij Jeff Ronge vanuit
Delta bij aansluit.

