Notulen MR-vergadering d.d. maandag 02-11-2020
Locatie: via Teams: link volgt via de mail
Tijd: 18.45 –20.30 uur
Onderwerp
Welkom
Aanwezig: Kees, Ingrid, Harold, Ilse, Esther D.,
Esther vE helaas niet aanwezig ivm persoonlijke redenen.
Punten directie komen ter vervallen ivm afwezigheid Esther vE.
Waar nodig zullen deze verschuiven naar de volgende vergadering.
- Tussenopbrengsten n.a.v. cito oktober
-

Ouderenquête : Feedback ontvangen dat er geen vragen uit gehaald kunnen worden ( enkel
toevoegen)
Korte recente enquête (mbt Corona en thuisonderwijs) werd beter ingevuld
Conclusie; MR heeft hier geen invloed op.
Advies aan de school om bij vragen over specifieke onderwerpen te kiezen voor kortere en
onderwerp specifieke enquête

-

Overstap naar Parro :
Gaat per 1 januari. Communicatie naar ouders al gedaan en 2 klassen testen al.

-

CITO; Extra toelichting gevraagd rondom de afgenomen Cito’s Ingrid zal dit navragen bij
à AP Ingrid
Esther v.E.

-

Corona :
Status thuisonderwijs indien nodig: Er wordt gebruik gemaakt van de Google-omgeving in de
meeste groepen. Jongste groepen werken nog veel op papier. Thuisblijven is gelukkig nog
weinig en wordt nu nog met maatwerk opgevangen.
Aandacht voor richtlijnen rondom de school; brief van de wijkagent gedeeld met ouders. Op
bepaalde plaatsen rondom de school lijken ouders zich nog niet aan de regels te houden. Via
de gemeente komt voor (rond) het schoolplein nog een bord ivm te houden afstand

-

Nieuwbouw
Vergadering omtrent nieuwbouw is afgezegd; geen nieuws verder

1. actiepunten vorige vergadering
Volgende meeting is de laatste meeting van Kees
Ouderbijdrage; bedragen zijn nu redelijk in lijn met andere scholen. Echter niet altijd even
dekkend. Voor dit jaar zal het gelijk blijven, voor volgend jaar zal een plan moeten komen om een
eenmalige verhoging te doen.

Meerjarenbegroting Trompetvogel is doorgenomen en akkoord bevonden.
2. MR 2020-2021
- Jaarverslag 2019-2020 (zie bijlage)
Alle aanpassingen zijn besproken en akkoord bevonden door de leden
à AP Ingrid
Ingrid doet laatste aanpassingen en verzorgt verspreiding.
3. Vanuit vorige vergadering/jaarplan
- Begroting ouderraad 2020-2021
Op dit moment geen begroting in handen van de MR; Ilse vraagt aan Nadia om laatste versie
à AP Ilse
-

Verhoging schoolreisgeld
De bijdrage voor het schoolreisje is al enkele jaren niet meer verhoogd. Wellicht na te zoeken
à AP Esther D.
wanneer dit voor het laatst gedaan is?
Plan voor schooljaar 2021-2022 is om een verhoging te doen tot 27,50 euro per jaar en dit
dan de komende jaren gelijk te houden.
Eea kan dan direct meegenomen worden in de schoolgids. En al in het begin van het
schooljaar gecommuniceerd worden naar ouders.
Voor ouders/verzorgers die moeite met betalen hebben is speciale regeling mogelijk.
Streven voor schoolreisjes is om met sluitende begroting te werken en te zoeken naar
creatieve invullingen binnen de budgetten.( ene jaar uitbundiger dan het andere jaar? Klasspecifieke uitjes, zodat elke leerling een keer in de klas komt te zitten)

4. Mededelingen en ingekomen stukken
- Terugkoppeling begroting
- Ventilatiebeleid besproken; de school voldoet ruim aan de gestelde normen.
- Traktaties worden weer groter en ongezonder; er worden zelfs cadeautjes gegeven.
5.

