23 september 2021

Notulen van de 215e MR vergadering van de Triangel
Plaats: Teamkamer hoofdgebouw
Aanwezig: Odiel, Titus, Guus, Lia, Miranda, Sandy, Mariette, Sven (via Teams)

1. Opening
2. Notulen 214e vergadering d.d. 21 juni 2021 worden goedgekeurd.
3. Punten directie
•

Kwartaalrapportage

We zijn positiever geëindigd dan verwacht: 53.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
subsidiegelden. Veel (loon-)kosten kunnen nu onder de subsidie ‘Extra handen in de klas’ gebracht
worden. Deze subsidie stopt 31 december 2021. Vanaf januari 2022 komen de loonkosten weer
gewoon voor onze rekening.
•

Formatieplan

Alle groepen zijn bezet, ondersteuning in Leerteam 1 is voldoende, LT2 en LT3 kunnen nog wel
uitgebreid worden. Het is moeilijk om daar geschikte mensen voor te krijgen.
•

NPO gelden

Er wordt 15,5% afgeroomd door het bestuur, dus er blijft 4,5% meer over voor onze school. Als we
verplicht een voorziening moeten treffen voor kosten na afloop van een tijdelijk contract (op basis
van NPO-gelden) kunnen we dit geld hiervoor reserveren. We moeten wel een heldere rapportage
bijhouden voor NPO-gelden: wordt het goed besteed? We spreken af om elke MR-vergadering na te
gaan hoe het gaat.
De vraag van het bestuur gaat nog komen of wij instemmen met de 15,5%.
Wij zouden het bestuur een voorstel kunnen doen om bovenschools een kinderpsycholoog aan te
trekken.
Het bestuur stelt voor om alle medewerkers een NT2 opleiding te laten doen. Hier zitten wel haken
en ogen aan. De leerkrachten hebben al veel verplichte scholingsuren, sommigen hebben al een
opleiding gehad etc.

4. Meerbegaafde kinderen
Odiel stelt voor om dit item door te schuiven naar de volgende vergadering en eerst wat vragen en
opmerkingen te formuleren. Die kunnen we dan (met Koen erbij) bespreken.
5. GMR
De GMR heeft op 21 september jl. vergaderd. Belangrijkste punten:
-

Er is een AVG-reglement en Privacy handboek aangenomen.
Er is een activiteitenplan vastgesteld.
Er komen nog nieuwe basiscursussen MR en GMR.

6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag met directie
•

Website

Noortje is bezig met een nieuwe lay-out, samen met een ouder. Vraag is of het niet beter is om deze
door een professioneel bedrijf te laten ontworpen en onderhouden. Guus geeft aan dat de
voorlopige plannen er professioneel uitzien, maar bespreekt het nog intern.
•

Schoolgids

De directie zorgt dat er weer een nieuwe versie naar de inspectie wordt gestuurd.
•

Engels

Binnenkort krijgen we weer een visitatie van Early Bird. Marjon en Suzanne zouden binnenkort weer
willen aanschuiven in de MR vergadering.
•

Ouders in school

Guus wil het tot de herfstvakantie houden zoals het nu is, na de herfstvakantie komen er
versoepelingen. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers ook kunnen meedenken. Guus geeft
aan dat er een voorstel wordt gemaakt, dat eerst wordt voorgelegd aan de medewerkers.
•

Verplichte scholingsmomenten

Dit jaar zijn er veel verplichte scholingsmomenten, in ieder geval 7 woensdagmiddagen. Daarnaast
ook implementatiecursussen voor Estafette en WIG5. Voor veel medewerkers betekent dit dat zij
vaak naar school moeten komen op hun vrije dag, een aantal moet ook extra opvang regelen voor
hun kinderen. Bovendien was het voor veel medewerkers een ‘verrassing’, al deze verplichte
scholingen. De communicatie daarover had beter gekund.

Volgende vergadering: woensdag 10 november 2021

