Notulen van de 205e MR-vergadering d.d. 5 maart 2020 om 19.30 uur op het hoofdgebouw

1e deel met directie
1. Opening

5 min

2. TSO begroting

15 min

3. Verslag 204e vergadering d.d. 28 november 2020

10 min

4. Ingekomen stukken/vragen

5 min

5. Punten directie/onderwijsontwikkeling
Vakantierooster 2020-2021

20 min

6. Naar aanleiding van de bijeenkomst met AOB

10 min

7. Verslag GMR

15 min

8. Rondvraag met directie

5 min

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2e deel zonder directie
1. Maken jaaragenda

20 min

2. Naar aanleiding van 1e deel van de vergadering
3. Rondvraag zonder directie

10 min
5 min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Koen, Lia, Guus, Marjolein, Titus, Sven, Sandy, Mariette
Afgemeld: Theo, Odiel
Opening
Koen opent de vergadering.
Jaaroverzicht vergaderingen: we gaan kijken of we het voorbeeld van Auke kunnen gebruiken.

TSO begroting
Gea legt uit en licht toe.
Er is wat geld over. Wat wordt er met dit geld gedaan? Onder meer het volgende:
• Soms blijft een leerkracht zelf over, dat wordt van dit geld betaald.
• De TSOkrachten gaan een kanjertraining volgen.
• Er zijn voorleesboeken en speelgoed aangeschaft.
Het geheel wordt geïntegreerd in de jaarrekening en gecontroleerd door de accountant.
De begroting wordt goedgekeurd.
Notulen 28 november 2019
Bij punt 8 (‘rondvraag directie’): mei moet maart zijn. Verder goedgekeurd.
Punten directie
•

Er loopt een procedure voor de benoeming van twee nieuwe directeuren bij een tweetal
scholen van de Stichting. Guus merkt op dat hij het idee heeft dat niet de juiste procedure
wordt gevolgd. Hij twijfelt of de MR-en van de betreffende scholen bij de procedure worden
betrokken. Titus gaat dit ter sprake brengen in de GMR. Mariette zoekt uit of de MR ook
moet instemmen met de benoeming (dus niet alleen deelnemen in de
benoemingscommissie).

•
-

Vakantierooster:
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij.
Vrijdag voor voorjaarsvakantie: 14-02 moet 19-02 zijn. Goede vrijdag/Pasen moet 02-04 t/m
05-04 zijn (in plaats van 04-04).

•

Onderwijsresultaten: midden/eind februari zijn de M-toetsen gemaakt. Er is gisteren een
schoolbespreking geweest (Focus PO). We staan er goed voor, voldoen aan ons eigen
streefniveau (boven het landelijk gemiddelde).

•

ADD komt ter sprake: het blijft soms lastig om kinderen te selecteren (wie wel, wie niet) en
welke kinderen moeten na verloop van tijd plaats maken voor andere kinderen. Nu gaan de
kinderen vaak vanaf groep 5 tot en met groep 8 naar aDD, terwijl er een beperkt aantal
plaatsen is. Koen geeft aan dat de leerkrachten van de bovenbouw zelf moeten aangeven of
zij een kind (alsnog) geschikt vinden om naar aDD te gaan. Er kan dan gekeken worden of het
kind er bij kan.

•

Bibliotheek: er wordt nu nog hard gewerkt aan het nieuwe bieb-systeem. Computerlokaal
Karelrijk: lokaal is af, er staat een groot aantal nieuwe computers.

•

Stakingsgelden: het geld van 15 maart zou besteed worden aan prullenbakken, maar de
gemeente gaat ze ook verstrekken. Wat gebeurt er nu met het geld? Navragen in de GMR.

•

Van de laatste staking verdubbelt Marlies het bedrag naar 50.000 euro, bedoeld voor de
begeleiding van zij-instromers. Guus vindt dit opmerkelijk: er is al geld voor de begeleiding
gereserveerd en de overheid financiert het ook. Hij stelt voor om goed te volgen waar het
geld naartoe gaat (en dat het niet op de plank blijft liggen).

•

Bijeenkomst met Auke Kok: was nuttig. Guus gaat proberen om op de volgende MRvergadering een eerste kwartaalrapportage te presenteren. Hij kijkt met Roland of er een
format voor alle scholen gemaakt kan worden. Titus geeft aan dat de GMR ook met
kwartaalrapportages gaat werken. Titus vraagt of dan ook het financiële jaarverslag van 2019
gepresenteerd kan worden. Guus geeft aan dat er nooit een financieel jaarverslag is. Guus
gaat dit met Roland bespreken.

Wellicht kunnen we Auke vaker vragen als we een ‘stevig’ onderwerp hebben.

GMR
Titus stelt voor om de periodieke rapportage ‘Zicht op ons Onderwijs’ naar iedereen te mailen.
Corona-virus: de Stichting volgt de gemeente. Als de gemeente besluit dat we dicht moeten, dan
volgen we dat. We hebben geen noodplan klaarliggen wat betreft huiswerk, skype of wat dan ook.
Wel goed om over na te denken.
Huisvesting Karelrijk: wat Guus betreft is er nu niet echt een probleem. De KES wil graag dat
KinderRijk uit het pand gaat, zodat zij in één gebouw zitten, maar daar hebben wij niks mee te
maken. ‘Samen optrekken’ - zoals in de GMR werd voorgesteld door de KES – is wat ons betreft dan
ook niet aan de orde.
Titus geeft aan dat in de voorbespreking van de GMR is afgesproken dat er in de volgende
vergadering drie kwartier wordt ingeruimd om ideeën uit te wisselen over het lerarentekort.
Rondvraag
Titus: wanneer gaat Engels op de agenda? In april, misschien kunnen we Marjon Schoonebeek ook
vragen.
Nieuwe data vergaderingen: 23 april, 11 juni en er komt nog een datum voor een etentje.
Deel zonder directie:
-

Koen vraagt aan Odiel om de jaarplanning te mailen.
Marjolein stopt na dit schooljaar: er moeten tijdig nieuwe verkiezingen komen. Koen stuurt
binnenkort een mail uit.

