Agenda MR vergadering – 10 juni 2020
Item

Agendapunt

1.

Opening en Welkom

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord.

3.

Actiepuntenlijst:
- actiepunt verantwoording fusiegelden
De controller van de Stichting sluit aan om de
verantwoording toe te lichten. Na deze uitleg is de
verantwoording helder navolgbaar voor de MR-leden.
In de jaren 2018 en 2019 zijn de fusiegelden niet totaal
verbruikt. Wat over is wordt gereserveerd voor na 2023.

4.

5.

Bestuursbesluiten
Loeky presenteert de aanvraag fusiegelden welke is
ingediend en goedgekeurd door het bestuur. De
aanvraag is met name gericht op opstarten onderzoek
naar haalbaarheid van andere onderwijsconcepten op de
Singel passend bij de krimp in leerlingenaantal. Tevens
is er een stukje strategisch personeelsbeleid in
opgenomen. Vanuit dit beleid worden nieuwe
leerkrachten nu al meegenomen in het ontwikkeltraject.
Mogelijke uitstroom van leerkrachten wordt hiermee
ondervangen. Bijkomend voordeel is dat de school
homogene groepen kan aanbieden.
Vanuit de MR wordt meegegeven om de communicatie
met ouders vanaf de start goed op te zetten.
De tijd tussen het opstellen van het plan en de
presentatie van het plan is uitermate kort geweest. Er
wordt in de MR besproken dat het erg top-down
overkomt. Er worden vragen gesteld of dit wel de juiste
manier is. Loeky geeft aan dat in het belang van de
leerkrachten met een jaarcontract er geen tijd was om dit
anders te doen. Na de zomervakantie start het onderzoek
en worden de leerkrachten, ouders en MR (vanwege
instemmingsrecht bij eventuele veranderingen
onderwijsconcepten) meegenomen in het traject.
Ingebrachte Punten
- Formatie schooljaar 2020-2021. Formatie is
bekend en goedgekeurd door de MR.
 Dataplanning MR vergaderingen 2020-2021
7 sept, 16 nov, 25 jan, 22 maart, 17 mei, 5 juli

Categorie

Ingezonden
stukken

Eveline

info

Loeky/Ilona

info

Loeky

Loeky
Nadia

6.

Rondvraag en afsluiting
- Eveline: heeft de school overwogen om nav de
ervaringen met de corona situatie het
continuerooster (als standaard) te overwegen. Dit
is een geluid wat gehoord wordt bij sommige
ouders. Antwoord: In overleg met het team zal
besloten worden om dit alsnog te inventariseren
bij ouders. Een inventarisatie bij leerkrachten
heeft reeds plaatsgevonden.
Dit was de laatste MR vergadering van het schooljaar
2019-2020. We sluiten af met afscheid nemen van twee
MR-leden. Veel dank voor hun inzet afgelopen jaren.

