Notulen MR-vergadering van woensdag 6 oktober 2021
Aanwezig:
Elsemarike Miezérus, Marion van de Zande, Karin van Opdorp
(gesprekspartner),Majorie Coomans- de Windt(voorzitter), Dorien Blom en
Marijke Franchimont (notulist)
Afwezig met kennisgeving:
Opening:
Majorie opent voor haar eerste keer de vergadering om 19.45 uur.
Vaststellen van de agenda:
• MR-cursus en het jaarplan MR worden na punt 9 toegevoegd aan de
agenda. Bij punt 6 vertelt Karin iets over het functieboek.
Actielijst notulen 14 juli 2021:
1) Karin stuurt een herinneringsmail naar ouders met de vraag of ze in de MR
willen komen. Gedaan, maar helaas geen reacties.
2) Elsemarike kijkt na welke MR cursussen er open staan bij Qwestor educatief.
ER stond er één open op onze ouderavond. Dus daar konden we niet aan
deelnemen.
3) Karin voegt in de schoolgids nog een stukje toe over dat het
rapportgesprek maar 1x door de leerkracht wordt besproken. Gedaan. Dit is
wel maatwerk. Op het teamoverleg terug laten komen.
4) de PMR bevraagt in oktober/ november het team over evt. problemen in
de groepsgrootte en bekijkt of er geld vanuit het NPO hiervoor beschikbaar
gesteld moet worden. Tegelijkertijd vraagt de PMR ook bij het team na hoe
de nieuwe manier van werken verloopt. Laten staan als reminder. Karin
neemt dit punt mee voor op de studiedag van 24 november.
Punten vanuit het team:
• Er zijn geen punten vanuit het team bij ons binnengekomen.
Mededelingen en ingekomen stukken:
• Geen
Mededelingen vanuit de directie/ het MT:
• Verbouwing/ nieuwbouw; stand van zaken
We zijn in afwachting wat het bovenmatig vermogen van Ozeo is. Er is
geld op de plank, dat moet de scholen in. Maar wat krijgt voorrang. Dit
ligt nu nog op ´praatniveau´. Het plan moet voor 1 januari bekend zijn.
• Parro
We willen Parro als primair communicatiemiddel gaan gebruiken.
Misschien met inloopspreekuren om ouders hierin te ondersteunen.

•

•

•

Zwemprotocol
Zwemprotocol is getekend door Karin. Het protocol was exact
hetzelfde als vorig jaar. Elk jaar moeten we kijken of het nog haalbaar
is.
Begroting
Er staan heel veel bedragen vast. Onderaan de streep staan we tussen
de 2 en 3 ton in het rood. De bekostiging van de leerling SBO ligt te
laag voor wat we nodig hebben. We hebben hoge salariskosten. Karin
geeft uitleg over de bedragen op de begroting. Karin gaat in de
begroting een kolom ernaast maken om meer te kunnen vergelijken.
Hoe was het vorig jaar en hoe is het nu. In november komt de
begroting nogmaals ter sprake.
ICT hulpmiddelen, aanschaf en verspreiding
Waar doen we goed aan. Moeten we alle kinderen éénmalig een
goede koptelefoon geven en daarna aan ouders vragen om zelf voor
een koptelefoon te zorgen. kunnen we dat vragen van ouders? De MR
is het erover eens dat alle kinderen eenmalig oortjes of een
koptelefoon krijgen. Daarna moeten de ouders er zelf zorg voor
dragen.
Het functieboek:
In het functieboek staat de functie leraarondersteuner. Deze staat nog
niet in onze minutenwals. Er zijn 3 collega’s die deze opleiding aan het
doen zijn. We praten over de mogelijkheden voor bij ons op school.

Info vanuit de GMR:
• Er is door de GMR nog niet vergaderd.
NPO (Nationaal Programma Onderwijs); stand van zaken
We hebben een plan waarin staat hoe we de 150.000 euro zouden
willen besteden. In de verschillende teams kijken we hoe we de gelden
willen verdelen. Het geld moet ten goede komen aan de hiaten die zijn
ontstaan in coronatijd.
Werven nieuw lid; stand van zaken:
Er zijn geen aanmeldingen. De MR mag draaien met 2 ouders en 2
personeelsleden. We gaan door met werven. Zolang er geen ouder bij komt
zal Elsemarike niet mee stemmen indien dit nodig is. Elsemarike zal wel de
vergaderingen bijwonen. Als Dorien niet aanwezig kan zijn, kan ze wel digitaal
reageren en indien nodig haat stem uitbrengen.
MR-cursus:
Marijke heeft een mailtje van VOO gehad. Deze biedt meerdere MR
cursussen aan. Marion, elsemarike en Majorie hebben interesse in de MR- start
cursus. Marijke heeft interesse in de verdiepingscursus. Deze kan op een later
moment gepland worden. Misschien kunnen we dan gezamenlijk verdiepen.

Jaarplan MR:
We moeten een jaarplan op stellen. In dit jaarplan zouden we ook weer wat
verdiepingspunten op moeten nemen.
Agendapunten en datum volgende vergadering:
Woensdag 17 november plannen we de volgende vergadering.
- Dorien wil graag Veiligheid op de agenda zetten om daar over
bijgepraat te worden.
- Begroting
- Jaarplan MR
- Jaarverslag
- Ouderbijdrage 2021 (overzicht)
WVTTK/ rondvraag:
- Majorie vraagt of er extra aandacht komt voor de ouderbijdrage. Dit
gaat via Parro. Er wordt een betaalverzoek gestuurd.
- Wat zijn de plannen voor het schoolreis. De PMR neemt dit mee in het
Team.
Karin verlaat de vergadering. OMR en PMR evalueren de vergadering.
-

We vinden het een meerwaarde dat de begroting uitgebreid gaat
worden naar meerdere kolommen.
Het zwemprotocol is een protocol dat ondertekend moet worden door
de voorzitter van de MR. Omdat het protocol exact hetzelfde is als
vorig jaar is deze door Karin ondertekend. Een volgende keer zouden
we dit graag eerst overlegd hebben.

Sluiting:
Majorie sluit de vergadering om 22.10 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 17 november 2021.
Tijd: 19.30 -21.00 uur
Locatie: Springtij, Grevelingenstraat 8
Actielijst:
1) In het teamoverleg bespreken dat in principe de rapportgesprekken maar
één keer met ouders besproken wordt. Maar dat dit wel maatwerk is.
2) de PMR bevraagt in oktober/ november het team over evt. problemen in
de groepsgrootte en bekijkt of er geld vanuit het NPO hiervoor beschikbaar
gesteld moet worden. Tegelijkertijd vraagt de PMR ook bij het team na hoe
de nieuwe manier van werken verloopt. Laten staan als reminder. Karin
neemt dit punt mee voor op de studiedag van 24 november.
3) Karin gaat de begroting aanpassen met twee of meerdere kolommen.

4) Er worden eenmalig oortjes/ koptelefoons uitgedeeld aan de kinderen.
Bestel jij die Karin???
5) PMR stelt een jaarplan op.
6) PMR maakt een jaarverslag van schooljaar 2020-2021
7) De PMR vraagt in het onderwijsteam na wat de plannen zijn m.b.t
schoolreis.

