Datum : Dinsdag 15-06-2021
Waar :

Online via Teams

Aanvang: 19.30 uur

Aanwezig:

Ouders:

Sandra Thiessen, Patrick Geelen (voorzitter)

Leerkrachten:

Karin Lousberg, Ida van der Poel ( wnd secretaris)

Directie (op uitnodiging) :

Roland van der Steen, Marjo van Ool

Afwezig met kennisgeving:

Aukje Aben , Gaby van Berlo

Afwezig zonder kennisgeving: Diana Kusters

Notulen vergadering MR d.d. 15-06-2021

1 - Opening en vaststellen agenda
Afwezig zijn: Aukje Aben, Gaby van Berlo en Diana Kusters

2- Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt hierbij goedgekeurd.

3- Ingekomen en uitgaande post
Er is geen post.

4 – Corona
Er zijn tot nu toe 7 klassen thuis gebleven vanwege coronabesmettingen. Dit heeft veel
onrust veroorzaakt bij de ouders en het team. Op verzoek van de GGD is het hele team de
laatste keer getest en iedereen bleek negatief te zijn. Dit nieuws heeft veel onrust bij de
ouders weggenomen. We kijken met zijn allen uit naar eventuele versoepelingen.

5- Continurooster
Aangaande het continurooster is alles zo goed als rond. De brief voor de ouders staat klaar
en aan het gymrooster wordt de laatste hand gelegd. Er worden geen grote hobbels
verwacht op dit moment. De eindtijd van het continurooster is veranderd van 14.00 tot 14.15
uur. Op deze manier hebben we voldoende uren voor studiedagen etc. en voor calamiteiten.
Het werkverdelingsplan is nog niet goedgekeurd , 14 mensen stemden tegen.

6- Nieuwe leden MR
De nieuwe leden van de MR zijn bekend na de verkiezingen. 158 ouders stemden mee en zij
kozen voor Roel Florie (80 stemmen) en Gina de Hoogh (43 stemmen ); Medekandidate Iris
Voght haalde het net niet (36 stemmen) Sandra zal de uitslag aan de kandidaten bekend
maken, Ida zal de uitslag vervolgens op Isy plaatsen.
Patrick zal informeren of de nieuwe leden een inlogaccount kunnen krijgen voor de online
MR cursus van Innovo.

7- Vacature IB-er
Voor de vacature die openstond vanwege het vertrek van Jo Vliex is een geschikte kandidaat
gevonden en aangenomen. Haar naam is Ellen Zwackhalen. Nu Vera Schiefer ook weg gaat
is er wederom een vacature uitgezet met als afloopdatum komende vrijdag,(18-06-2021). Er
zullen gesprekken met 3 kandidaten gevoerd gaan worden.

8- Vakantierooster/vrije dagen/studiedagen
De studiedagen voor het komende schooljaar zijn ingepland. Afspraken met aanbieders
kunnen nog iets wijzigen. Data kunnen daardoor nog veranderen. De opleiding voor Rots en
Water zal op twee opeenvolgende dagen plaatsvinden. Hoe dat precies ingevuld gaat
worden wordt nog bij MT besproken. Ook de vraag of in het nieuwe rooster de middagen om
12 uur of om 12.15 beginnen zal daar besproken worden.

9- Concept + Evaluatie schooljaarplan
Is te vinden in de MR map in Teams. Tijdens de studiedag van 18-6-2021 zal hier meer
discussie over gevoerd worden. Vooral werkgroepen moeten nog documenten aanleveren.
Er wordt gekeken naar een eventuele nieuwe rekenmethode voor volgend jaar te betalen uit
de NPO gelden.

10- Instemming Schoolformatie
De NPO gelden zullen binnen Innovo worden uitgesmeerd over een periode van 4 jaar.
Directie stelt voor om één leerkracht aan te nemen ( gedeeltelijk flexibele schil) van de NPO
gelden.
Patrick heeft geïnformeerd naar de hoge kosten die wij betalen aan Innovo en wil in gesprek
met de voorzitter van de GMR.

11- Aktiviteitenplan en agenda MR 2021-2022
Diana heeft hiervoor al een opzetje gemaakt. Hieraan verder werken met nieuwe MR leden.

12- Laatste vergadering schooljaar

Er wordt besloten om het traditionele etentje van de MR uit te stellen tot na de
schoolvakantie zodat Gaby en de nieuwe MR leden er ook bij kunnen zijn. Voorgestelde data
zijn 17 of 24 september. Hierover zal via mail nog verder overlegd worden. Roland zal enkele
documenten die nog ondertekend moeten worden op de mail zetten naar voorzitter Patrick.
Sandra zal het voorzitterschap van de MR op zich nemen voor de periode van één jaar met
ingang van het nieuwe schooljaar.

13- Rondvraag
Geen vragen

