Agenda MR-vergadering 11-01-2021
Aanvang: 20:00 uur (via Teams)
Aanwezig: Biena van de Weerdt, Anke Leveau, Kirsten van den Bosch, Desiree Smeets,
Gonnie Kolenburg, Ulrich Laji, Suzanne Roomberg, Afina Vanderschuren
Afgemeld: /
1. Opening vergadering door voorzitter

2. Agendapunten vergadering bespreken
-

Reactie tweede periode thuisonderwijs is toegevoegd als zesde agendapunt.

3. Infographic pestprotocol en poster omgangsregels
(Informerend bedoeld) De documenten worden terplekke gedeeld.
De infographic is gedeeld met de MR. Dit document wordt gedeeld met ouders en op de
website geplaatst. Als ouders de behoefte hebben om het pestprotocol te lezen, kan deze
worden opgevraagd bij de directie.
4. Begroting (Het document wordt terplekke gedeeld)
De begroting is dit schooljaar wederom negatief. Dit was vorig schooljaar ook het geval.
Dit komt omdat er nog reserves zijn.
OLP is een grotere post bij ons op school. Ook is er extra budget voor PR/Communicatie voor
het komende jaar.

5. SOP
Sinds een aantal jaar is het inspectiebezoek op bestuurlijk niveau. Onze school is niet uitgekozen
daarom staan er in het SOP opmerking van een aantal jaar geleden.
Er waren geen andere opmerkingen.

6. Reactie tweede periode thuisonderwijs
Een aantal ouders hebben aangegeven dat zij vinden dat er te weinig instructiemomenten zijn
tijdens de thuiswerkperiode.
Er is in september een protocol gemaakt en dit protocol is gedeeld in de MR en met de ouders.
Dit protocol is gebaseerd op de enquête. Er is geer respons geweest op het protocol.
We merken dat ouders niet direct bij de leerkracht of de directie melden wat hun dwars zit,
terwijl die mogelijk er wel is.

Er kan helaas niet elke dag de hele dag instructie gegeven worden, omdat de noodopvang op
school geregeld moet worden door de leerkrachten.
In de ouderbouw bevalt de manier van instructie geven in kleinere groepen. Voor de
bovenbouw mogen de instructiegroepen groter worden.
Er zijn vragenmomenten van 3 uur die gebruikt kunnen worden. We merken dat er een drempel
is voor ouders en ook voor kinderen.
Het is een mogelijkheid om vanuit het standpunt van de leerkracht te laten zien wat zij doen
gedurende de dag. Daarnaast is het een mogelijkheid om even samen te starten om 8:30, zodat
we de kinderen structuur kunnen bieden aan het begin van de dag.
Een aantal ouders hebben verbeterpunten doorgegeven aan de oudergeleding van de MR.
Deze punten zijn besproken.

7. Besluiten en actielijst

BESLUITEN MR
nr.

ONDERWERP

BESLUITEN

DATUM
VERGADERING
23-06-2020

1.

Ouderbijdrage
en bijdrage
schoolreisje

2.

Continurooster

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 2020-2021. Het
reeds betaalde bedrag wordt in mindering
gebracht op de te betalen schoolreisbijdrage
2020-2021.
De reeds betaalde bijdrage voor het schoolreisje
2019-2020 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 CVB heeft besloten dat we voor dit schooljaar 23-06-2020
(2020 – 2021) het continurooster blijven hanteren
vanwege Corona. De lestijden worden dan op alle

3.

Eenmalige
verlaging
ouderbijdrage

4.

Positie
oudergeleding

schooldagen van 08.30u – 14.00u. Verder geen
opmerkingen.
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.
Voorzitter (dhr. U. Lalji) geeft aan dat na 3 jaar in
de MR te hebben gezeten volgend schooljaar nog
maar 1 jaar zitting kan nemen in de MR als lid van
de oudergeleding. Het jongste kind zal dan in groep
8 zitten. Daarom stelt hij voor om het
voorzitterschap over te dragen en zijn plek als
oudergeleding vrij te geven aan een andere
gegadigde en voor de zomervakantie verkiezingen
uit te schrijven voor zijn vrijkomende plek. Dit
zodat er aan het begin van het volgend schooljaar
er een nieuw lid geïnstalleerd kan worden.

26-10-2020

11-1-2021

Actielijst MR
nr.
1.

ONDERWERP
Instemming

2.

Jaarverslag

3.

GMR-lid

4.

Bovenschoolse
MR
Kandidaatstelling Volgende MR

5.

Actie
Vanaf 1 januari heeft de MR
instemmingsrecht i.p.v. adviesrecht
over de meerjarenbegroting. Ulrich
zoekt hier meer informatie over.
Jaarverslag met daarin de besluitenlijst

Wie
Ulrich

Einddatum

8. Inkomende en uitgaande post
Een lid van de oudergeleding van de GMR heeft contact opgenomen met de MR van
Sint Martinus. De ouder heeft nog niet gereageerd.

9. WVTTK
/
10. Afsluiting
/

