Agenda MR vergadering – 8 november 2021 – 19.30 – Koffiekamer
Item

Agendapunt

1.
2.

Opening en Welkom
Mededelingen:

3.
4.
5.
6.

7.

Ingezonden
stukken

Bijeenkomst MFA (multifunctionele
accommodatie) op 4-11-21.
Helma en Loeky zijn namens de Singel geweest. Er
is besproken welke activiteiten wij op dit moment
uitvoeren. Zodat er gekeken kan worden welke
ruimtes er nodig zijn. Het nieuwe gebouw zal er
niet voor 2028 zijn.

Loeky

Ouderbijdrage continurooster.
Op dit moment is er 60% betaald. Er komt nog een
herinnering.
Notulen vorige vergadering 20-09-2021
Goedgekeurd.
Actiepuntenlijst

Loeky

Dianne
Dianne

Werkwijze en jaarplan MR
 Afstemmen/bepalen cursus
GMR: Update vanuit GMR
Vera Pot is binnen de GMR gesprekspartner
(secretaris).
MR-en zullen dan ook mails vanuit Vera krijgen.
Governance driehoek verloopt nu goed tussen RvT
(Raad van toezicht), GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) en bestuur
Ingebrachte Punten
*Begroting: uitleg onduidelijkheden en vragen
n.a.v. vergadering 20-09-21.
Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn de fusiegelden op.
Dat is in deze begroting nog niet meegenomen. In
de volgende begroting gaat dit wel meegenomen
worden.
-Er staat geen budget voor werkdrukgelden. Dit is
waarschijnlijk onder een andere rekeningnaam
geboekt. Welke?
Die zit verwerkt in de lumpsum personeel.

Ilona

-Wat valt er onder de prestatiebox? Kan hier
nascholing van betaald worden?
Cultuur (de rest wordt nog opgezocht door Ilona.)
Het bedrag wat je hieruit krijgt, is gekoppeld aan
het leerlingenaantal.
Wat kan er gedaan worden met het positieve saldo
op de balans, kan dat doorgeschoven worden naar
een volgend jaar?
Er is geen schoolbudget meer. Sinds 2016 is dit
veranderd, alles is op stichtingsniveau.
Als er budget over is, kan dit niet ingezet worden
voor de overblijf. Dit valt niet onder
onderwijsactiviteiten.
Er komt later een uitleg over de begroting voor alle
MR-en. Vanuit Vera komt er een uitnodiging.

*Voortgang ontwikkeling onderwijsvorm
toekomst
Op dit moment zijn de teams twee keer bij elkaar
geweest in de LDS setting (learning design studio
vanuit Fontys Hogeschool). In totaal zijn er 10
sessies.
*Informatieavond 16-11 en de rol van de MR
De aanleiding, opbouw en conclusies van het
onderzoek van Roeland worden uitgelegd. Er wordt
een blik geworpen op de TAO (teamgerichte
arbeidsorganisatie). En de gezamenlijke visie wordt
gedeeld.
Ouders kunnen hun vragen naar de MR mailen.

*Overgangsregeling oud papier
Stuurt Loeky ons nog toe.
*Evaluatie personeelsbeleid
Tijdelijke vacature voor groep 6 is begin november
er uit gegaan.
*Onderwijs aan kinderen in Quarantaine
Kinderen kunnen dan de klassikale lessen volgen

via de camera op het bord. Er is geen individuele
begeleiding.

8.

Bestuursbesluiten
*Nieuw reglement voor de MR-en
Is via Vera Pot aangeleverd.

9.

Rondvraag

