
NOTULEN

Soort vergadering : MR vergadering

Datum vergadering : 9 november 2021

Datum verslag : 13 november 2021

Notulist : Tenno

Aanwezig : Ina, Eveline, Tanneke, Julia, Willeke, Nathalie, Karlijn, Liesbeth, Tenno

Opening
Liesbeth opent de vergadering.

De notulen van de vorige vergadering worden zonder aanpassingen aangenomen.

JOP, er zijn geen grote vragen of opmerkingen, Julia geeft aan dat de JOP getekend moet worden.
Liesbeth gaat dit op donderdag 11-1-2021 doen.

Mededelingen
Tenno geeft aan te stoppen bij de MR, de reden hiervoor is dat zijn zoon per 01-01-2022 op een ander
school gaat starten.

Voor het aanterkken van nieuwe leden zal er een oproep in de nieuwsbrief van 12-11-2021 geplaatst
worden.

Nieuws uit de GMR
Karlijn is aangesloten om de MR bij te praten met betrekking tot de stand van zake rond de GMR. De
personeelsgeleding van de GMR zorgt voor het rondsturen van de notulen van de vergaderingen van
de GMR, deze zullen naar de MR gestuurd worden.

Zaken welke bij de GMR onder de aandacht zijn; kansengelijkheid, jaarplanning en de begroting.

De GMR stelt de statuten en reglementen op t.b.v. de MR.

NPO gelden:
Het bestuur van Flores stelt voor om invalllers vanuit de NPO gelden in te zetten. Julia geeft aan dat
medewerks welke aangenomen zijn met NPO gelden nu al worden ingezet bij uitval. Belangrijk hierbij is
dat het personeelstekort inzichtelijk moet worden gemaakt.

Ventilatie van het gebouw:
Investeringen voor de verbetering van de ventilatie van de gebouwen wordt voor een deel betaald door
de gemeente (45%) en de rest wordt door Flores betaald.

Er zijn vanuit de GMR zorgen met betrekking tot het gebruik van de google Services en dan specifiek
met tot de veiligheid. Het betreft echter geen specifieke leerlinggegevens.

Er wordt afscheid genomen van Karlijn als lid van de MR.

Begroting
Julia geeft aan dat het doel is om 10K in de plus te begroten, dit is niet gelukt.



NPO gelden komen volgend jaar nog, daarna niet meer.

Notatie onderhoud komend jaar minder.

Afgelopen jaar een positief resultaat van 19K, dit jaar op dit moment nog +42K. Er wordt gekeken naar
extra investering in Ipad’s en Chromebooks.
Eveline vraagt of een investering in het opknappen van de zolder mogelijk is met als doel deze te
betrekken bij het pand. Julia geeft aan dat hier niet in geïnversteerd kan worden met de beschikbare
gelden, dit moet bijvoorbeeld gedaan worden door een externe partij (bv een kinderopvang) of d.m.v.
sponsoring.

De begroting wordt zoals opgesteld ingediend.

Cultuurschool (CMK3)
Wordt op de agenda gezet voor januari 2022.
Vragen clusteren, de MR leden geven feedback.

Werkverdelingsplan
Er ligt nu een compleet document.

Het document is klaar, Willeke deelt dit met de teams.

WVTTK.

Corona, geen aanpassingen voor het onderwijs.

Schooltijden:
Brengen is geen probleem
Halen, 1 klacht ontvangen met betrekking tot het wachten tussen groep 1-2 en groep 3-4.

Besluiten omtrent Corona in de klas en het naar huis sturen van leerlingen loopt via de GGD.

De nieuwe website gaat op 15 november online. Er wordt nog een AVG ceck uitgevoerd. Julia checkt of
de tekst met betrekking tot de MR de nieuwe tekst is.

Leersterke kinderen; thema-avond, Julia geeft aan dat dit nog niet georganiseerd is.

Het contact met de OR wordt voor april 2022 op de agenda gezet. Willeke kan hiervoor contact met
Inge opnemen.

Concept jaarverslag MR; Eveline geeft aan dat dit document klaar is.

Scholing; 24 November Natalie en Eveline scholing MR, terugkoppeling op 25-01-2022.

Rondvraag
Julia kijkt of er via SocialSchools berichten kunnen worden gestuurd door de MR.

Op de volgende agenda komen:

● Resultaten Ouderpanel

● Opvolging MR
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Aanvullend overleg 30-11-2021

Soort vergadering : MR vergadering, extra ingelast

Datum vergadering : 30 november 2021

Datum verslag : 30 november 2021

Notulist : Tenno

Aanwezig : Ina, Eveline, Tanneke, Julia, Willeke, Nathalie, Karlijn, Liesbeth, Tenno

Begroting
Julia heeft en aanpassing gedaan en de begrting is nu goedgekeurd.

€7000,- voor de leermiddelen van volgend jaar gehaald.

Leerkracht wordt 1 dag op de NPO gelden gezet.

Jan 2023 0.2 van de NPO gelden gehaald zodat deze weer volgens de aanstelling staat.

De MR van de Montessori overweegt een brief te sturen m.b.t. tot de gelden die jaarlijks overblijven.
Wat gebeurt er met het geld dat jaarlijks overblijft, €8000,- per school? Hoe kan dat geld op een goede
manier besteed worden? Belangrijk hierbij is de taakstelling.
Julia geeft aan dat het interessant kan zijn om contact op te nemen met de MR van de Montessori.

Eveline geeft aan dat dit wellicht een punt is voor de GMR. €8000,- voor de Jan Ligthart is op zich niet
veel maar over alle scholen is dit toch aanzienlijk. Vandaar dat dit wellicht een punt is voor de GMR.

Julia geeft aan dat het per sé bij de GMR hoeft te liggen, de verschillende MR kunnen onderling contact
gehouden worden.

BLK; 6 scholen.

Julia geeft aan dat de problematiek rondom de begroting generiek is over de scholen binnen de BLK.

Willeke geeft aan dat het wellicht interssant kan zijn om contact op te nemen met de MR Montessori.

Liesbeth geeft aan dat er een App groep is waarin leden van de andere MR zitten.

Julia geeft aan dat de Jan Ligthart een T-1 bekostiging heeft. De school krijgt geld op basis van het
aantal leerlingen van 1 oktober 2020.

Liesbeth heft contact met de MR van Montessori en geeft een terugkoppeling (wellicht op de agenda
voor 25 januari 2022).

Begroting is vanuit de MR goedgekeurd.

Aanvulling MR

Kim van der Meijden. Contact loopt via Eveline.

Liesbeth heeft een gesprek met Kim en daarna wordt het eventueel in de nieuwsbrief opgenomen.
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Corona
Willeke geeft aan dat de mondkapjesplicht voor groep 6 lastig is wanneer je een combiklas hebt van
groep 5 en 6. Willeke heeft er geen lastig van maar geeft aan het wel lastig te vinden. Willeke maakt
geen zorgen over haar eigen gezondheid. Ina vindt het lastig om een mondkapje op te zetten.
Nathalie, heeft er geen last van. Snottenbellenbeleid is lastig, waneer wel of waneer niet. Dit leidt tot
discussie maar het is wat het is.

Julia geeft aan dat door de drukte bij de GGD ook volstaan kan worden met een zelftest, dit in overleg
met de school.

Eveline geeft aan dat het goed geregeld is wanneer een kind door corona niet naar school kan. Het
lesmateriaal is snel beschikbaar en daardoor wordt achterstand voorkomen.

Julia geeft aan dat m.b.t. de mondkapjes de richtlijnen gevolgd worden en er zijn geen aanvullende
maatregelen. De keuze ligt uiteindelijk bij de ouders.

Julia heeft contact opgenomen met de ouders welke problemen hebben met het beleid en dit hebben
aangegeven bij de directie.
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