Notulen MR vergadering 12-05-2020
Notulist: Jacqueline Spijkerman
Aanwezig: Tineke v.d. Heuvel, Remco van de Griendt, Loes van Schaijk, Ilonka Waterloo, Jacqueline Spijkerman
Afwezig: Hanny van Hoorn, Kyara Verbraak
1. Opening, Welkom en Vaststellen agenda
We vertellen kort hoe het ons is vergaan tijdens de periode dat de school gesloten was.
2. Vaststellen verslag vorige vergadering

De notulen zijn vastgesteld en worden door Loes op de website gezet.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen vanuit de MR
4. Mededelingen Directie
Ilonka heeft evenmin mededelingen
5. Openstaande actiepunten vorige vergadering
• Vakantierooster compleet incl. studiedagen
Het vakantierooster is vastgesteld door de PMR. Studiedagen moet nog ingevuld, deze hangen
samen met het werkverdelingsplan en het rooster. Door het coronavirus is het vaststellen hiervan
opgeschoven. I.v.m. de schoolontwikkeling zou het wenselijk zijn voldoende studiedagen te
hebben. Het aantal studiedagen dat ingeroosterd kan worden hangt ook af van het rooster.( Een
beslissing over het rooster kan dit jaar alleen nog genomen worden als er voldoende gelegenheid
is voor de informatie- en vragenronde voor ouders . Hiervoor zouden bijvoorbeeld ook een aantal
online-sessies georganiseerd kunnen worden. Anders kan het voornemen t.a.v. roosterwijziging
op de agenda te zetten wel vast gecommuniceerd worden, en interventie worden uitgesteld tot
b.v. halverwege het volgende schooljaar. )
• Aanvragen huisvestigingsvoorziening
De huisvesting staat momenteel on hold. Bestaande afspraak bij gemeente gaat momenteel niet
door.
• MR-startcursus meer inzicht?
De gegevens van de gegadigden zijn doorgegeven, er zijn in totaal nog te weinig aanmeldingen om
de cursus doorgang te laten hebben. Momenteel worden bovendien geen cursussen gegeven.
• Update website
Loes neemt dit op met Els.
Hierbij aansluitend ook vast punt 9: de mail inbox van de MR op de site wordt geschrapt omdat
van alle individuele MR-leden al mailadressen worden vermeld.
6. Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
Indien hiervoor een voorstel wordt ingediend door de OR moet dit worden goedgekeurd door de MR.
Op dit moment is dat niet het geval.
7. Verkiezingsprocedure MR-leden
Deze wordt opgestart omdat twee MR-leden in hun derde jaar zitten: Tineke van de oudergeleding en Hanny
van de personeelsgeleding. Door tijdig te beginnen met werven kan de overdracht naar de nieuwe leden
plaats vinden tijdens de laatste MR-vergadering van dit schooljaar.

8.

9.
10.

11.

12.

Remco en Tineke passen de brief voor de ouders aan en communiceren deze via Social Schools. Als er
meerdere kandidaten zijn kunnen deze zich voorstellen (ook via SS) en komt er een verkiezing. Jacqueline past
de mail van begin schooljaar aan en verstuurt deze naar het team. Indien hier meerdere kandidaten naar
voren komen vindt ook een verkiezing plaats. In het teamoverleg van 14 mei zal dit worden besproken.
De zittende leden kunnen vast nadenken over de rol die zij volgend jaar zouden kunnen vervullen.
Formatie
De PMR stemt, na toelichting op een aantal punten, in met het formatieplan van Ilonka. Het plan betreft het
aantal fte’s en de verdeling daarvan. Het is een duidelijk en inzichtelijk plan. De gespreksronde van Ilonka met
de individuele leerkrachten t.b.v. de invulling van het plan is gaande.
MR mail inbox
Zie punt 5.
OR inbreng
Remco: de OR is vanwege de coronacrisis lang niet bij elkaar geweest en heeft geen punten aangedragen; wel
is er door OR-leden kort gesproken over zorg m.b.t. het tijdig gereed zijn van de schoolplanning voor volgend
jaar.
Rondvraag
Tineke: De leerlingenraad vraagt zich bij monde van Joachim Gerritzen af of zij dit jaar nog bij elkaar komt. En
of het lidmaatschap van deze raad vanwege de coronacrisis met een jaar verlengd kan worden.
Ilonka: de raad kan eventueel ook via Teams vergaderen. Volgend schooljaar zou er een paar keer in dubbele
bezetting vergaderd kunnen worden.
Sluiting
De volgende en laatste vergadering van dit schooljaar vindt plaats op 23 juni. Indien het niet haalbaar is om
alle gewenste besluiten dan nog te nemen lassen we een extra vergadering in. Na het directieoverleg van 19
mei weet Ilonka of dit nodig is.

