Notulen MR-vergadering 27-9-2021
Aanwezig: Biena van de Weerdt, Paula Rongen, Gonnie Kolenburg, Afina Vanderschuren, Suzanne
Roomberg, Kirsten van den Bosch
Afgemeld: Milou Rompelberg, Anke Leveau
1.

Opening vergadering door voorzitter
/

2. Agendapunten vergadering bespreken en vaststellen notulen
Notulen zijn vastgesteld. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Enquête van Vensters bespreken
Op de medewerkersenquête scoort de school hetzelfde als de vorige keer. Opvallend zijn de
punten 6 & 8: deze hebben ook onze aandacht. De volgende punt wordt nog met het team
opgepakt: Afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde’
leerlingen. Deze is in maart uitgegaan, 3 weken na de Lockdown. Dit kan ook van invloed zijn
geweest op de scores.
De enquêtes van ouders en leerlingen zijn ook besproken en er waren geen opvallend heden.
De documenten worden gepubliceerd naar ouders zodra de enquêtes afgerond zijn. Ouders
kunnen op PO vensters de informatie downloaden wanneer ze deze willen bekijken.
Lang niet alle ouders vullen deze enquêtes in.

4. Verkeerssituatie rondom de school
A.s. woensdag is er een overleg met de directie en externen.
Ze gaan ook foto’s maken van de situatie. De directie nodigt iemand van de gemeente uit om
na de zomervakantie te komen kijken naar de situatie op het plein. Ze hebben gewacht tot na de
zomervakantie, want nu zijn de schooltijden weer voor alle groepen gelijk en is de onveilige
situatie op het plein beter te zien.
We lobbyen voor brigadiers, maar tot nu toe hebben we nog geen aanmeldingen gekregen. De
oproep wordt ook gedeeld via Facebook en de Etalage.
5. Klassenouder
Vanuit de MR kwam het idee dat er een vertegenwoordiger uit elke klas is. Op die manier hopen
we op meer input vanuit de ouders naar de MR. De Klassenouder is de rechterhand van de
juf/meester bij de organisatie van activiteiten. De klassenouder is het eerste aanspreekpunt voor
alle ouders (contactouder). We weten niet of dit het gewenste effect oplevert en komen bij de
volgende MR-vergadering hierop terug.

We kijken dan naar de mogelijkheid van een klankbordgroep.

6. Voorstelbericht maken
Koppelen aan klankbordgroep.
Wie zijn we? Wat doen we? Waar staan we voor?
Ook delen dat ouders berichten kunnen sturen via het SchouderCom-account.
Dit staat op de planning voor de volgende MR-vergadering.

7. Besluiten en actielijst
Op maandag 8 november om 19:15u komen we samen als MR zijnde om punt 5 en 6 te
bespreken. Daarna is de MR/OR-vergadering
8. WVTTK
/

9. Afsluiting
/
BESLUITEN MR
nr.

ONDERWERP

BESLUITEN

1.

Ouderbijdrage
en bijdrage
schoolreisje

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 20202021. Het reeds betaalde bedrag wordt in mindering
gebracht op de te betalen schoolreisbijdrage 20202021.
De reeds betaalde bijdrage voor het schoolreisje 20192020 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.

DATUM
VERGADERING
23-06-2020

2.

Eenmalige
verlaging
ouderbijdrage

3.

Werkdruk
verlagende
middelen

nr.

1.

ONDERWERP
Verkeerssituatie

2.

Behoeftes peilen

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.
Personeelsgeleding heeft akkoord gegeven om een
onderwijsassistent aan het team toe te voegen n.a.v.
de werkdruk verlagende middelen.
Actielijst MR
Actie
Veilig naar school komen (verkeer op
de Rijksweg en brigadiers)
Middels een
klankbordgroep/klassenouder

Wie

26-10-2020

19-4-2021

Einddatum
Terugkerend
punt op de MR
vergadering
Terugkerend
punt op de MR
vergadering

