Notulen MR-vergadering 12-04-2021
Aanwezig: Remco (VZ), Janet, Yvonne, Joyce, Jorike en Bas,
Afwezig: Notulen: Yvonne
Directie: Nicky
Aanvang: 20.00 uur Sluiting: 21.30 uur
Agendapunt
1. Opening

Bespreking en eventuele actie / besluit
Remco opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen Bas past een paar punten aan en stuurt ze opnieuw.
vergadering 8
Daarna kunnen ze naar het team en op de site geplaatst worden.
maart 2021.
3. Mededelingen
directie

Personeel:
Jan, gaat vooruit. Iedere dag iets beter, vanaf morgen af en toe
een uurtje werken. 3 leerkrachten geopereerd en inmiddels
herstellende. Het wordt binnen het team opgelost. Geen
problemen in de groepen. Samantha is op 24 maart bevallen van
een gezonde dochter.
Rondleidingen nieuwe leerlingen: nieuwe aanmeldingen komen
binnen, 5-6 rondleidingen per week. Komend schooljaar even een
daling in leerlingen omdat er 48 groep 8 uitstromen, daarna loopt
het weer op.
Coronagelden: Donderdag 14/4 is er bespreking over hoe de
gelden te besteden. Nicky en Esther gaan een scan (analyse van
de data en input leerkrachten) maken over de resultaten. Nicky en
Esther gaan dan een plan maken voor extra ondersteuning. Er
komt per kind een bedrag in totaal ongeveer 135.000 euro aan
Corona subsidie. Dit wordt maandag besproken met het bestuur.
In ieder geval is er al over gedacht hoe in te zetten. Bijvoorbeeld
een half uur na schooltijd of 1x per week een extra leerkracht met
halve klassen.
Functiehuis / Stavaza L10/L11. Er is met één persoon gesproken
als functieschaal 11. De huidige 11 leerkrachten blijven in functie,
en salarisschaal, maar moeten wel beleidstaken krijgen/doen.
Waarvan in ieder geval één bovenschoolschoolopleider.
Gesprekken: Hoe zijn die gegaan? Nicking heeft 9 maart in de
vergadering aan het team uitleg gegeven en iedereen die de
functie L11 zou willen krijgen, kan gesprek aanvragen. Degene die
L11 zijn krijgen gesprek om de taken te bespreken. Binnenkort
taakbespreking voor het nieuwe schooljaar.
Beloningssysteem: is de volgende stap. Het is nog niet duidelijk
en wordt aan gewerkt vanuit het Bestuur.

Coronosneltesten: vanaf 22/4. Dit gaat donderdag 14/4 in de
teamvergadering besproken.

4. MR Jaarplan
2020-2021

Financiële rapportage t/m december 2020.
Vanmiddag 12 april is de realisatie door Nicky toegestuurd. Geen
verrassingen. Nicky legt e.e.a. uit. Vraag Nicky: is het echt nodig
dat iedereen precies op de hoogte van is van ieders salaris.
Donderdag wordt de formatie besproken met het bestuur, daarna
in het team en in de MR. GMR aangegeven dat het een wirwar
zou iets duidelijker kunnen. Op het gebied van strategie en
financiën. Uitleg financieel. Er mist een stukje uitleg. Yvonne gaat
Nicky hiernaar vragen.
Update jaarplan 2020-2021.
De punten die op het jaarplan staan, worden per twee maanden
bijgewerkt. I.v.m. Corona, zijn veel punten nog niet gerealiseerd.
Deze worden waarschijnlijk doorgezet naar het volgend
schooljaar.
Verslag contactpersoon klachtenregeling (zie bijlage jaarverslag
icp). Geen verduidelijking nodig.
Vakantieregeling 2021-2022, loopt voor het eerst gelijk met VO.
Evaluatie stand van zaken personeelsbeleid. Zie Functiehuis
10/11 en beloningsbeleid.
Concept formatieplan volgend schooljaar t.b.v. bestuur
formatieplan a.s donderdag 14/4 in teamvergadering daarna in de
MR.

5. Terugkoppeling
GMR / OR

6. Speerpunten MR
2020/20211
(Gezonde school, R
& W,

GMR:
Functiehuis: GMR heeft ermee ingestemd. Beloningsbeleid,
oudergeleding heeft een goede brief geschreven, daar is
vanuit het bestuur onvoldoende op geantwoord gegeven en
wordt hierop een reactie gestuurd naar Bestuur de
oudergeleding verwacht een betere reactie.
Voor het komende jaar worden de taken verdeeld: iedereen
kan zich voor verschillende onderdelen aanmelden, zodat de
kwaliteiten van ieder gebruikt kan worden. Dus op maat.
Koersplan is in ontwikkeling.
OR
Schoolreis zit er waarschijnlijk niet in, hopelijk een eindfeest
voor de hele school.
Als er geen groen licht komt uit Duitsland, dan gaat ook dit
jaar de uitwisseling Sittensen niet door.
Joyce: OR is bezig met schoolfotograaf (gaat door! Of in de
school of buiten in een tent.
Gezonde school
Geen opdate

Communicatie
achterban)

7. Wvttk

Communicatie achterban
MR gaat zichzelf op de kaart zetten!
Klachten noteren?
Wat speelt er bij de ouders?
Wanneer is het oudertevredenheidsrapport weer?
Mail rondsturen, wie en wat is de MR? Visie en Missie
uitdragen (zie overzicht in de mail)
Klankbordgroep gaat nog niet door i.v.m. Corona, zodra die
weer doorgaat sluit een van de OMR leden zich aan.
E-mail via de website werkt. Dit is gecheckt. Iedereen krijgt
de mail (indien gestuurd) in zijn mailbox.
Leesbaarheid van het rapport van de kleuters is moeilijk te
lezen, aldus een aantal ouders. Joyce geeft uitleg hierover:
Bij de kleuters zijn we vanuit de leerlijn gaan werken, daar
kan je dus met Parnassys precies zien waar een kind nog aan
moet werken of wat hij al kan. Er is besloten om deze
overzichten mee te geven, aangevuld met wat andere
punten die hier niet in staan. De ouders hebben uitleg
gekregen in het rapportgesprek en daarna waren de ouders
tevreden.
OMR: Vraag aan ouders, wat vinden ouders nu van het
rapport, is dit duidelijk, mis je er nog wat. Sociaal stukje is
heel belangrijk. Evaluatie!

Vergaderdata en
notulenschema

̶Djı̶n̶s̶dja̶g̶ ̶2̶9̶ ̶s̶e̶p̶t̶e̶m̶bje̶r̶ ̶-̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Yjv̶o̶n̶n̶e̶
̶Djo̶n̶dje̶r̶dja̶g̶ ̶1̶9̶ ̶n̶o̶v̶e̶m̶bje̶r̶ ̶–̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Jjo̶r̶ı̶kje̶
̶Djı̶n̶s̶dja̶g̶ ̶1̶5̶ ̶dje̶c̶e̶m̶bje̶r̶ ̶v̶ı̶a̶ ̶ ̶Mje̶e̶t̶ ̶–̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Jja̶n̶e̶t̶
̶Wjo̶e̶n̶s̶dja̶g̶ ̶2̶7̶ ̶ȷ̶a̶n̶u̶a̶r̶ı̶ ̶v̶ı̶a̶ ̶Mje̶e̶t̶ ̶–̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Jjo̶y̶c̶e̶
Maandag 8 maart – notulen Bas
Maandag 12 april – notulen Yvonne
Donderdag 1 juli – notulen Jorike

Actiepunten

wat?

Wie?

Agendapunt 2

Aanpassen notulen en
rondsturen app / site /
team
Financiële rapportage
uitleg mist, aan Nicky
vragen
Kleuterrapport
bespreken in de bouw

Yvonne

Agendapunt 3
Punt 8

Yvonne
Joyce

