Notulen vergadering MR dinsdag 1 december 2020
Aanwezig : Pauline, Sabine, Jolien, Anne, Ruud, Chrissy, Gert-Jan, Renée

A) Welkom en vaststellen agenda
Jolien sluit iets later aan
B) Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd
C) Terugkoppeling actiepunten
Niet van toepassing
D) ingekomen post:
MR folders
E) Nieuws vanuit de GMR:
•
•
•
•
•
•

Er komt een nieuwe Xpect-school in Willemsbuiten.
Er komt een nieuw gebouw voor Hubertus en Jeanne d’Arc. Zij gaan samen in één gebouw,
maar blijven wel beiden bestaan.
Er komt een nieuw functieprofiel voor directeuren.
Aanpassing sponsorbeleid: Als de school ergens een sponsoractie voor wil houden, moet dit
vanaf nu eerst overlegd worden met MR.
Echt in gesprek gaan met kinderen en welke tools zijn daarvoor beschikbaar.
Er is weer cursus-aanbod voor de MR (Renée meldt zich aan voor de vervolgcursus, Gert-Jan
voor de basiscursus).

F) Mededelingen
Kerst: het plan is om in 2 groepen, om de spreiding van ouders te regulieren, 2 blokken van 5
kwartier te houden in de avond, met een overlap van de groepen. Oudervereniging zorgt voor hapje
en drankje. Kinderen krijgen een lampion mee, zij mogen dan ‘s avonds met de brandende lampion
naar school komen. Werkgroep jaarfeest verleent hulp.

1) Begroting
Proberen deze gelijk te laten lopen aan schoolplan.
Uitgangspunten zijn visie en beleid van de school en de 4 pijlers van het koersplan.
Opmerkingen vooraf:
•
•

•
•

In de wijk gebeurt het, ondersteuningsnetwerk van de 4 scholen in de buurt (Plein-013
wordt ontbonden, geld wordt op een andere manier toegewezen.)
Lokaal educatieve agenda: verdeeld over alle scholen: hoe kan het kind in de breedte
ondersteund worden in zijn ontwikkeling, uitdaging zijn de kinderen met minder cognitieve
capaciteiten, vaak zijn er sociaal-emotionele problemen, IB-ers ondersteunen hierin ook
mee, samenwerking met SBO Westerwel )
Teamcultuur: grote betrokkenheid onderling, hoe houden we het team vitaal, tijdig
gesprekken aan gaan. Lange uitval proberen te voorkomen
Leren met lef: onderwijskwaliteit, contact met ouders, goede leerlingenaantallen

•

Mens en omgeving voorop: duurzaamheid. We zouden graag overgaan op LED-verlichting.
Duurzame digitale omgeving: daar kunnen we nog een slag maken. Plein is klaar.
Ventilatiesysteem is op orde

Cijfers: 2018 negatief afgesloten, 2019 positief afgesloten. Begroting 2020 is negatief, maar is te
verwaarlozen als je kijkt naar totaalbudget. Het geld voor de extra kleutergroep zit daar niet in. Dat
meetellende maakt dat de winst/verlies-balans van de begroting 2018-2020 op €0,- zal uitkomen. In
2022 begint een nieuwe 4 jaren cyclus: verwachting is dat we de komende jaren gaan groeien naar
300 lln.
Geldelijke middelen:
•
•
•

Rijksbijdrage fluctueert: voor jongere kinderen krijgt de school meer geld dan voor de
oudere leerlingen.
Overheidsbijdrage,
Overige baten, o.a. gebouw beheer

Lasten:
•
•
•
•
•

Grootste post personeel
Apart budget voor ondersteuners
Geen verplichte mobiliteit nodig voor komend jaar
Huisvesting (wij huren van de gemeente)
Overige lasten: uitstroom naar SBO neemt af de komende jaren, kosten nemen aanzienlijk af

Begroting gaat naar de GMR en vervolgens naar de accountant

2) Vervangingsprotocol in corona-tijd
Welke keuzes maak je?
Continuïteit staat altijd voorop.
•
•
•
•
•

Inzet vakdocenten?
Inzet leerkrachtondersteuner ( ondersteuningsniveau 1 en 2 komt dan te vervallen,
ondersteuningsniveau 3, 4 en 5 gaan vrijwel altijd door)
Opdelen van groepen (enkel als noodsenario voor 1 dag om in die tijd een andere oplossing
te regelen)
Kinderen naar huis sturen: hoe lang van te voren informeren we ouders
4 jarigen naar huis, leerkracht die vrij komt kan andere groep vervangen

3) Info-avond 2021
De wens was om elk jaar een informatieve ouderavond te organiseren vanuit de MR voor alle ouders
van de school met een actueel onderwerp. Gedacht kan dan bijvoorbeeld worden aan sociaal media.
Gezien tijdsgebrek deze vergadering, wordt dit agendapunt doorgeschoven.

4) Oudertevredenheidsonderzoek
Net als in maart, komt er ook deze periode van thuisonderwijs een enquête voor de ouders. Er wordt
als tip meegegeven om over te gaan op onderstaande antwoordmogelijkheden.
•
•
•
•

niet van toepassing
volgens verwachting/naar tevredenheid
boven verwachting
verbetering nodig

Voor deze enquête houden we nog de oude antwoordmogelijkheden, zodat er makkelijk vergeleken
kan worden met de uitkomst van maart.

