Notulen MR-vergadering d.d. maandag 14-09-2020
Locatie: De Trompetvogel
Tijd: 18.30 –20.30uur
Onderwerp
1. Welkom
Aanwezig: Kees, Ingrid, Harold, Ilse, Esther D., Esther vE.
2.

Gedeelde agenda bevat deze keer geen tijdsblokken. Voorkeur van deelnemers om dit in
het vervolg wel weer te gebruiken ivm tijdsbewaking per onderdeel.
Update vanuit directie:
Goed gevoel bij jaarstart. Er is een hecht team met veel zin in het nieuwe jaar.
Waakzaamheid voor Corona is belangrijk punt.
Handvat is de beslisboom om te bepalen of kinderen wel/niet mogen komen. Update hiervan
wordt verstuurd.
Bij langer dan 1 dag thuisblijven is er een back-upplan zoals in de intelligente lockdown;
“leren op afstand”. Dit wordt nog verder uitgewerkt in de komende periode.
Ventilatie: in september wordt dit stichting breed uitgerold. Nu worden de gegeven adviezen
opgevolgd.
Jaarplan ; aantal leerlingen in prognose loopt terug , komt met name door huidige grote
groep 8 die eind schooljaar afscheid zal nemen en demografisch onderzoek.
Doel is om leerlingen binnen te halen vanaf de basis.
Leerkrachten geloven in jaarplan; samen opgesteld om duidelijke stip aan de horizon te
zetten. Aantal doelen al behaald ( bv. Engels)
Aandacht voor het feit dat 06-nummers van leerkrachten tijdens de corona bekend zijn
geworden bij ouders. Communicatiemiddel met ouders moet Social Schools blijven.
Esther bespreekt dit tijdens komende vergadering
Kwaliteitszorg: de citotoetsen van juni worden i.v.m. corona door de gehele stichting
afgenomen in oktober. Daarna zal volgens de reguliere jaarkalender (jan en jun) een
toetsmoment zijn
Hierna verlaat de directie de vergadering

3.
MR 2020-2021

- samenstelling MR 2020-2021 (eventueel verkiezingen)
2 Kandidaten hebben zich aangemeld en hebben deelgenomen aan een MR-vergadering.
Vanuit het bevoegd gezag, gesteund door de leden van de MR zal er een toekomstig lid
van de MR al plaatsnemen als adviserend lid. Het adviserend lid zal structureel
aansluiten bij de vergadering en als de MR dit wenselijk acht mee lezen, schrijven en
praten met de verschillende onderwerpen en documenten die voorbij komen. Belangrijk
om te weten is dat een adviserend lid geen stemrecht hebt.
De 2e kandidaat kiest er voor om niet deel te nemen in de huidige vorm.
Resultaat; Harold hiermee als enige kandidaat. Kan dit reglementair?
Taakverdeling :
Voorzitter : Ingrid
Secretaris : Harold
Penningmeester : Ilse

à AP Ingrid

Update 21-09-2020:
Terugkoppeling door Ingrid: Directie geeft aan zich te kunnen vinden in huidige vorm.
Hierdoor zal er geen sprake zijn van een verkiezing bij vertrek van Kees in januari.
Ilse gaat het WW van de MR-mailbox wijzigen en delen met betrokken MR-leden. à AP Ilse
Update 21-09-2020: Toelichting; gedaan
Er dient een digitalisatieslag gemaakt te worden in het bijhouden en verwerken van
documenten, notulen etc. Ilse zet notulen op de drive, bereikbaar via het MR mailadres en
à AP Ilse – Kees
Kees deelt stukken met Harold
Vergaderdata : datumprikker gaat er uit via Voorzitter.
Voorstel is om op maandag te blijven ,maar starttijd naar 18.45 uur.
Update 21-09-2020: Toelichting; gedaan

à AP Ingrid

MR-budget : Geen concreet budget opgesteld obv opgegeven kosten.
Ingrid gaat hiervoor een begroting opstellen om in te dienen
Afschaffen van “lief en leed-pot” vanuit de MR

à AP Ingrid

Cursus voor Harold omtrent regelgeving en structuren; mogelijk via Fluenta
Doelstellingen MR voor dit jaar: neerzetten van een heldere vergaderstructuur en het
optimaliseren van samenwerking tussen alle geledingen. Met als doel het versterken van
elkaar.

4. Vanuit vorige vergadering
Ouderbijdrage: Begroting is niet in lijn met de werkelijke inkomsten. Niet iedereen betaalt de
vrijwillige ouderbijdrage.
Ilse stelt vragen aan Nadia mbt begroting OC , vervolg op volgende vergadering. à AP Ilse
Bijdrage schoolreisje. Lastig om begrotingen helemaal sluitend te krijgen.
Wat is de bijdrage op andere scholen? Ilse gaat dit opnemen met Nadia

àAP Ilse

5. Mededelingen en ingekomen stukken
GMR notulen; vragen omtrent meerjarenbegroting en vragen bij ouderenquête blijven staan.
àAP Ingrid
Ingrid gaat hierover nogmaals in gesprek met Esther
Update 21-09-2020: Terugkoppeling: Esther stelt de ouderenquête aan de kaak in het
volgende directieberaad. De directie kan slechts vragen toevoegen en niet verwijderen.

