Vergadering MR
Datum
Tijd
Locatie
Notulist

maandag 7 december 2020
19.30 – 21.15
Google hangout
Dennis

Agenda
1. Opening
Iedereen aanwezig
2. Notulen en actielijst 4 november 2020
akkoord notulen
Notulen zijn akkoord
Actielijst nog even nagelopen. Acties die zijn afgerond worden op een aparte lijst gezet, zodat er een overzicht
overblijft van alle lopende actiepunten.
3. Mededelingen directie (Judith)
a. Strategisch onderwijsplan 2020-2025 is vastgesteld
b. Begroting 2020-2021 vastgesteld, 2021-2022 nog niet
c. Eerste uitkomsten CO2 metingen H20
d. Update verkeersveiligheid omgeving school
e. Ontwikkelingen covid-19: druk op invalpool en team
f.

Sociaal veiligheidsplan 2021 (beleidsstuk) en uitrol tot specifiek schoolplan

Strategisch onderwijsplan: Is goedgekeurd door de MR en Marieke heeft het plan namens de MR ondertekend.
Begroting: De begroting van 2020-2021 is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur. De begroting van 2021-2022
is voorlopig goedgekeurd tenzij het bestuur nog aanpassingen wil doorvoeren.
CO2 meters: Er zijn op H2O CO2 meters geplaatst. Er hoeft niet veel open gezet te worden om toch een goede
luchtkwaliteit te behouden. Afgesproken is dat voor schooltijd en tijdens de pauzes ramen en deuren open worden
gezet om frisse lucht aan te voeren.
Invalpool: Er is een eerste stamgroepleider ziek (corona). In 1 stamgroep zijn tijdelijk door 2 afwezige
stamgroepsleiders veel verschillende invallers geweest. Er is inval te krijgen, maar wel met moeite. Soms werken

personeelsleden extra dagen om de rust in de stamgroep te behouden. Er komt hierdoor meer druk op de rest van het
team te liggen.
Parkeerplaatsen: Judith is met verschillende instanties in gesprek. De bal ligt momenteel bij de gemeente die in gesprek
is met Siza. Voor de kerstvakantie hoopt Judith bericht te krijgen van de gemeente over het behoud/ verdwijnen van de
parkeerplaatsen.
Sociaal-veiligheidsplan: Het ontwikkelteam SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) is dit aan het ontwikkelen. Ze werken
het plan nu per onderdeel uit, maar het is nog geen samenhangend verhaal. Wouter vraagt of het mogelijk is om over
een tijdje een eerste analyse te bekijken van de incidenten registraties. Volgens Judith moet dit mogelijk zijn.
Begroting MR: Er staat nu 750 euro begroot voor de MR. Vorig jaar gingen we hier iets overheen i.v.m. het volgen van
MR-cursussen, maar dat zal dit jaar niet aan de orde zijn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------4. Schooltijden H10 en H20 algemeen en in corona tijd
Judith laat nogmaals in de nieuwsbrief opnemen dat iedereen de opgestelde coronaregels in acht moet nemen.
Er wordt opgemerkt dat lang niet alle ouders deze regels meer opvolgen. Er wordt opgemerkt dat de doorgang
van het veld naar de parkeerplaatsen erg glad is en gevaarlijk. Kan daar niet naar gekeken worden? Het is niet
ons grondgebied, dus we kunnen er niet zomaar wijzigingen in aanbrengen. De schooltijden worden voorlopig
niet aangepast. Dit in verband met het verloop van het Covid-19 virus en de huidige spreiding wordt als prettig
ervaren.
5. Inschatting kosten MR 2020-2021
We hebben 750 euro tot onze beschikking. De kosten die gemaakt worden voor het oprichten van de stichting,
om het geld van de ouderbijdrage te beheren, mogen niet op het budget van de MR drukken. Hier moet apart
geld voor vrij worden gemaakt.
6. Communicatie MR via de website
Hoe worden de notulen in de toekomst gecommuniceerd? Dit gaat Manna met Marieke bespreken.
De notulen worden na iedere vergadering gepubliceerd op de site. In de nieuwsbrief verschijnen de
belangrijkste punten die van belang zijn voor ouders. Aan het eind van het jaar wordt er een kort jaarverslag
geschreven met die we actief aan ouders aanbieden. Dit is volgens ons voor de meeste ouders voldoende om
te laten weten waar de MR mee bezig is. Ouders die meer willen weten kunnen de notulen van iedere
vergadering vinden op de website.

7. Statuten (Reglement) akkoord?
De MR keurt de statuten (reglement) deze vergadering vast. De statuten worden aan Judith aangeboden ter
goedkeuring.
8. Update ontwikkelteams: Rekenen
OB: De OB is bezig met Sprongen vooruit. We volgen nu allemaal de opleiding, en we zijn bezig met het
aanschaffen van de materialen. De OB is erg enthousiast over deze methodiek.
MB/BB: Onderzoeken van een nieuwe methode. In januari gaan we deze nieuwe methode uitproberen. Dit is de
methode ‘getal en ruimte’. De huidige methode moet met ingang van volgend schooljaar vervangen worden.
9. Relatie GMR - Uitnodiging GMR-dag
Mark en Marieke hebben namens de MR een reactie op de brief vanuit de GMR geformuleerd. De brief wordt
gedeeld en er kan op geschoten worden. Eind volgende week wordt de brief door Marieke verzonden.
10. Rondvraag
Geen vragen.
11. Wat communiceren we?
-In de nieuwsbrief: algemeen schooltijden worden niet aangepast. Graag erop letten dat de kinderen op tijd op
school zijn.
-Kerstwens vanuit de MR
-statuten zijn vastgesteld.
-Begroting jaar 2020-2021 is goedgekeurd.
-We hebben het ontwikkelteam rekenen besproken en het sociale veiligheidsplan besproken.
-CO2 meters zijn geplaatst , eerste bevindingen zijn positief.
12. Sluiting
Volgende vergadering: woensdag 3 februari 2021
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= Instemming
= Advies
= Personeelsgeleding
= Oudergeleding
= Medezeggenschapsraad

