Notulen MR
Datum:
Aanvang:
Plaats:

21 februari 2022
19.30u.
School

Voorzitter: Bas
Notulant: Janina

Notulen
Agendapunten:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen (vanuit MR, bestuur, team, oudervereniging, GMR)
● Personeel; 1-2C. Er wordt nog gezocht naar een invaller voor 2 dagen. C. gaat 3 dagen
werken. De MR heeft geen inspraak bij het aanstellen van een invaller. Er is een tekort in de
invalpool, dus hierdoor ook geen echte keuze.
● een andere leerkracht krijgt nog een operatie in maart/april. Hiervoor moet ook nog gezocht
worden naar een invaller.
● de school wordt opgeruimd, er is een container geplaatst.
● Hovenier heeft een contract gekregen. Deze komt elke 4 keer per jaar.
● De glazenwasser komt ook in de toekomst regelmatig langs, voor binnen en buiten.
● Vanaf vrijdag zijn de corona maatregelen eraf.
3. notulen GMR
● geen actiepunten
4. notulen Oudervereniging
● In de ´week van het geld´ komt iemand van de bank langs bij groep 7 en 8.
5. Ingekomen post
● geen actiepunten
6. Invoering penningmeester en beschikbaarheid
● Leon wordt penningmeester en zal een budgetvoorstel maken voor de volgende
vergadering. Hij zal ook een mail sturen naar Ton dat de oudergeleding graag de
vacatievergoeding wil doorzetten.
7. Samenstelling MR (data werving/aftreden)
● Voorlopig geen werving/aftreden aan de orde. Bas heeft aangegeven dat hij het erg druk
heeft en mogelijk de voorzittersrol wil doorgeven. De lijst met aantreden kan zo snel niet
gevonden worden.
8. Concept vakantieregeling komend schooljaar
● Het concept is tijdens de vergadering gedeeld en toegelicht door L. Dit deel van de
vakantieregeling wordt goedgekeurd. De vrije dagen (bv die van juni) mag niet meegenomen
naar een ander schooljaar, een ander plek in het jaar (bv om rekening te houden met corona
of andere calamiteiten) is ook niet mogelijk.
9. Evaluatie MR cursus 18 januari 2022
● LvG gaf aan dat de cursus duidelijk was. De cursusleider had er verstand van en kon de wet
duidelijk overbrengen. Deze vorm was aan te raden.
● K. geeft aan dat vanuit de cursus aangegeven werd dat de MR ervoor moet zorgen dat er
niet gediscrimineerd wordt. De vraag wordt gesteld of de vertrouwenspersonen bekend zijn
bij de kinderen en personeel. Dit onderwerp wordt genoteerd voor de volgende vergadering.
10. Verslag RI&E
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● Het verslag van dit jaar is goedgekeurd. In 2024 komt er weer een onderzoek en verslag.
11. Sterkte/zwakte analyse
● We hebben deze ingevuld en deze zal doorgestuurd worden aan L.
12.
Uitgeven NPO-gelden
● Er mag nog geld uitgegeven worden, de komende 3 jaren. Er wordt geen input vanuit de
ouders gevraagd, de MR mag wel advies geven. Er is nu een aanzienlijk deel van het budget
naar groep 1-2 gegaan. De MR geeft het advies aan het bevoegd gezag om de rest van de
NPO-gelden redelijkerwijs over de groepen 3-8 te verdelen. Er staan nog best wat geplande
budgetten open. Deze worden door teamleden eerst zorgvuldig gepland en dan uitgegeven.
13. Excursies tbv onderwijs
● We volgen de richtlijnen van de overheid.
14. Update gezonde voeding op school
● komt de volgende keer terug
15. ICT zaken
● komt de volgende keer terug
16. Wvttk
● Niet alle functies van het team, zoals vertrouwenspersoon, bhv-ers en andere functies zijn
duidelijk. Wij geven het advies om dit beter te communiceren.
● het innen van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ook doorgeschoven naar de volgende
vergadering
17. Vaststellen agenda volgende vergadering
● maandag 28 maart; zie lijst onderaan de notulen voor onderwerpen
18. Besloten agendapunt
● /
19. Rondvraag
● /

Actielijst:
Wat
notulen van de OV, ook op de website
zetten
opzet voor budget voor MR maken
vacatievergoeding aanvragen bij
Ton/Talentis
vertrouwenspersonen tijdens de
lentekriebels voorstellen?
vertrouwenspersonen/bhv-ers op de
website bekend maken
lijst van aan- en aftreden van de MR
opzoeken

Wie
Bas
Leon
Leon
Janina/Leon
Leon
allen

Wanneer
-voor de volgende
vergadering
-voor de volgende
vergadering
-voor de volgende
vergadering
-zsm
-voor de volgende
vergadering
-voor de volgende
vergadering

Besluiten:
Wat
eerste opzet vakantieregeling goedgekeurd

Wanneer
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Notulen MR
Advies:
-resterende bedrag NPO gelden over
groepen 3-8 verdelen
Agendapunten volgende vergadering:
-concept vakantieregeling 2022-2023
-de schoolzelfevaluatie
-vertrouwenspersonen: Leontine: wie zijn het, wordt deze personen voorgesteld aan de
kinderen? Is het ook mogelijk dat de MR een soort van verslag hiervan te horen krijgt?
-innen van vrijwillige ouderbijdrage en uitgave hiervan
-punt 14 en 15 (staan altijd op agenda)
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