Notulen MR-vergadering 05-07-2021
Aanwezig: Biena van de Weerdt, Anke Leveau, Paula Rongen, Desiree Smeets, Gonnie Kolenburg,
Ulrich Laji, Afina Vanderschuren, Milou Rompelberg
Afgemeld: Suzanne Roomberg
1.

Opening vergadering door voorzitter
/

2. Agendapunten vergadering bespreken en vaststellen notulen
Brigadiers en de verkeerssituatie/fietsexamen zijn toegevoegd als agendapunt 6.
Vergaderdata komend schooljaar is toegevoegd als agendapunt 7.
NPO-gelden is toegevoegd als agendapunt 8.
Notulen zijn vastgesteld. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. Vakantie en vrije dagen rooster 2021 - 2022
De vrijdag voor de carnavalsvakantie en de vrijdag voor de kerstvakantie zijn de kinderen om
12.00u uit. Voor de zomervakantie is dit niet het geval. Afina onderzoekt nog of we op de andere
vrijdagen voor de vakantie continurooster hebben, zoals voorafgaande schooljaren.

4. Schoolgids
Schoolgids gedeeld en besproken.
Er zijn een aantal tekstuele verbeterpunten doorgegeven en die worden aangepast.

5. Jaarplannen
Jaarplan is gedeeld en besproken.

6. Verkeerssituatie rondom de school en fietsexamen
Afina nodigt iemand van de gemeente uit om na de zomervakantie te komen kijken naar de
situatie op het plein. Dan zijn de schooltijden weer voor alle groepen gelijk en is de onveilige
situatie op het plein beter te zien.
Er zijn nog steeds niet genoeg volwassen brigadiers. Er wordt actie op gezet.

Een aantal ouders vinden de route van het huidige verkeersexamen niet veilig genoeg. Dit jaar
hebben we groep 7 en groep 8 de keuze gegeven om hieraan deel te nemen. De leerkrachten
van groep 7 en 8 nemen de adviezen/meningen van ouders mee tijdens de evaluatie.

7. Vergaderdata komend schooljaar
Maandag 27 september 2021
Maandag 8 november 2021 MR/OR
Maandag 24 januari 2022
Maandag 4 april 2022
Maandag 4 juli 2022

8. Formatie en NPO gelden
Formatie is gedeeld en vastgesteld.
De onderwijsassistent komt 4 dagen op NPO gelden (voor 2 jaar) en 1 dag per week wordt betaald
vanuit de werkdrukverlagendemiddelen. Ook de cursus over hoekenwerk, SEO (Leader in me) en
de SEO-activiteiten die de IB-er doet, komen op de NPO-gelden. De bibliotheek wordt ook
uitgebreid van deze gelden.

9. WVTTK met directie
De adviesgesprekken in groep 7 worden gehouden tijdens 2 ochtenden. Hier is voor gekozen
om de werkdruk voor de leerkrachten te verlagen.
Ouders hadden een reminder verwacht over de oudergesprekken. Het staat in de jaarkalender
dat deze gesprekken formatief zijn.
Het is lastig om de school te bereiken voor een ziekmelding. In SchouderCom is ook de optie om
kinderen af te melden. Deze wordt nu ingesteld en de directie informeert de ouders hierover.

10. Besluiten en actielijst
Er is niets veranderd aan de besluitenlijst.
Aan de actielijst is de verkeerssituatie toegevoegd.
Daarnaast gaan we als MR kijken hoe we de behoeftes van de ouders kunnen peilen en op die
manier de behoeftes van ouders kunnen bespreken tijdens de MR vergadering.

11. Jaarverslag (MR)
Ulrich deelt een nieuwe format van een jaarverslag van de MR dat we eventueel kunnen

gebruiken.
Jaarverslag besproken en goedgekeurd.

12. WVTTK zonder directie
- MR voorstelbericht naar ouders sturen. Op de agenda zetten voor volgende vergadering.
13. Afsluiting
/
BESLUITEN MR
nr.

ONDERWERP

BESLUITEN

1.

Ouderbijdrage
en bijdrage
schoolreisje

2.

Eenmalige
verlaging
ouderbijdrage

3.

Werkdruk
verlagende
middelen

Het voorstel van de OR is om de vrijwillige
ouderbijdrage vast te stellen op €25,00 (naast de
maximale bijdrage van €15,00 voor het schoolreisje).
De MR gaat hiermee akkoord.
Aangezien het schoolreisje van het schooljaar 2019 –
2020 is komen te vervallen i.v.m. de Corona-crisis, zal
het reeds betaalde schoolreisbedrag per leerling
gereserveerd worden voor het schoolreisje van 20202021. Het reeds betaalde bedrag wordt in mindering
gebracht op de te betalen schoolreisbijdrage 20202021.
De reeds betaalde bijdrage voor het schoolreisje 20192020 van groep 8 wordt, indien mogelijk gebruikt voor
de afsluiting van groep 8 en anders wordt deze
teruggestort aan de ouders.
Hier gaat de MR mee akkoord.
Het voorstel is om het bedrag naar beneden bij te
stellen van €25,00 naar
€ 15,00 voor één jaar.
De MR gaat hiermee akkoord.
Het komende schooljaar zal niet het volledige budget
gebruikt worden, omdat er reserves zijn.
Personeelsgeleding heeft akkoord gegeven om een
onderwijsassistent aan het team toe te voegen n.a.v.
de werkdruk verlagende middelen.

DATUM
VERGADERING
23-06-2020

26-10-2020

19-4-2021

Actielijst MR
nr.

ONDERWERP

Actie

Wie

Einddatum

1.

Instemming

2.

Verkeerssituatie

3.

Behoeftes peilen

4.

E-mailadres MR
aanpassen

Vanaf 1 januari heeft de MR
instemmingsrecht i.p.v. adviesrecht
over de meerjarenbegroting. Ulrich
zoekt hier meer informatie over.
Veilig naar school komen (verkeer op
de Rijksweg en brigadiers)

Ulrich

Terugkerend
punt op de MR
vergadering
Terugkerend
punt op de MR
vergadering

Middels een
klankbordgroep/klassenouder
Gonnie

