Agenda MR vergadering – 20 september 2021 – 19.30 – Koffiekamer
Item

Agendapunt

1.

Opening en Welkom

2.

Taakverdeling in MR
Voorzitter: Nadia
Notulist: Dianne

3.

Notulen vorige vergadering 15-07-2021 en MR
Jaarverslag akkoord.
Actiepuntenlijst

4.

5.

GMR:
Update vanuit GMR blijft achter. We zijn op dit
moment niet geïnformeerd over de vorderingen.
Pauline gaat terugkoppeling vragen bij Francien
welke afgevaardigde is in de GMR namens de
personeelsgeleding van de school.

6.

Ingebrachte Punten
NPO gelden
De NPO gelden zijn incidentele gelden voor herstel
en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na
corona.
Aan deze gelden moet een analyse van
schoolresultaten en plan van aanpak vanuit de
school ten grondslag liggen. De analyse en plannen
zijn gedeeld.
De MR leden uiten zorgen over de schoolresultaten
en de op het eerste oog onduidelijke interventies.
Volgens deze cijfers halen we op een aantal
gebieden het landelijk gemiddelde niet. Dit zouden
we van onze school wel mogen verwachten. Er
wordt uitgezocht in welke schoolweging wij
meegenomen worden, zodat we weten hoe we de
cijfers moeten interpreteren.
Tevens wordt duidelijk dat er een aantal
interventies reeds gedaan en gepland zijn, deze
komen uit het plan niet duidelijk genoeg naar voren.
Deze tip wordt meegenomen om het plan
duidelijker en meer compleet te maken.
In de volgende vergadering komt er een toelichting
van Loeky.

Ingezonden
stukken

Typecursus
Vanuit de MR wordt de vraag gesteld of de
typecursus vanuit de NPO-gelden voor alle
leerlingen beschikbaar gesteld kan worden.
Dit is waarschijnlijk niet mogelijk aangezien dit niet
van toepassing is op herstel/ontwikkeling onderwijs
in/na corona. Daarnaast is het niet voor alle
leerlingen van de school mogelijk wat tevens een
vereiste is.
Er zijn binnen de stichting scholen die wel
financieren en faciliteren, al is het met bepaalde
voorwaarden. Hoe doen deze scholen dit?
Duidelijk wordt dat er geen ruimte is in het
curriculum, eventueel in de vorm van een workshop
na schooltijd is nog ter overweging.
Loeky gaat uitzoeken wat er mogelijk is en ook op
bestuursniveau navraag doen en komt er volgende
vergadering op terug.
Begrotingshandboek
De MR krijgt inzicht en uitleg over de
meerjarenbegroting.
Wat als eerste opvalt is dat de personeelskosten de
komende jaren oplopen, terwijl het aantal FTE moet
dalen.
Er staat geen budget voor werkdrukgelden. Dit is
waarschijnlijk onder een andere rekeningnaam
geboekt. Welke?
En wat valt er onder de prestatiebox? Kan hier
nascholing van betaald worden?
Wat kan er gedaan worden met het positieve saldo
op de balans, kan dat doorgeschoven worden naar
een volgend jaar?
Er zijn veel onduidelijkheden over de begroting.
Ilona vanuit de stichting gaat uitgenodigd worden
zodat een en ander verduidelijkt kan worden.
Nieuw reglement voor de MR-en
Er blijkt een nieuw reglement voor MR-en
opgesteld, nu nog in concept vorm. Loeky brengt
deze onder de aandacht, terwijl deze vanuit de
GMR naar de MR-en gedeeld zou worden.
Nadia neemt contact op met de GMR om de
belangrijkste wijzigingen te achterhalen en
informeert de overige MR leden.
Werkwijze MR
Wij gaan met elkaar nadenken over onze visie. Hoe
gaan wij ons als MR profileren.
Voortgang ontwikkeling onderwijsvorm toekomst en
communicatie naar ouders.
Loeky gaat nogmaals aangeven bij ouders dat er

een Webinar gaat komen over de uitkomsten van
het onderzoek van Roeland Hendrikx over dit
onderwerp. Deze webinar zal rond de
herfstvakantie plaatsvinden.
Tijdens de studiedag op 5 oktober a.s. gaat het
team aan de slag met het uitwerken van de plannen
voor de verdere ontwikkeling van de toekomstige
onderwijsvorm.
7.

Bestuursbesluiten
Sinterklaas
Vanuit het bestuur is aangegeven dat er dit jaar
roetveegpieten aanwezig gaan zijn. De werkgroep
Sinterklaas is hiervan op de hoogte.

8.

Rondvraag

