
Notulen vergadering 18-01-2022

Aanwezig:

Sarina, Sandra, Susan, Dennis, Inge, Andrea (voorzitter)

Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Notulist: Inge

Tijd Notulen
19.00 Welkom heten

- Susan is alleen eerste uur aanwezig

19.05 Notulen en notulen GMR

Notulen vorige vergadering akkoord
Geen nieuwe notulen van de GMR (vergadering ging niet door)

19.10 Stand van zaken corona
Er was een groep ouders het niet eens met het beleid en de communicatie
hierover. Annemiek heeft dit opgepakt en de onrust weggenomen.
Mondkapjes worden grotendeels gedragen door de leerlingen. Leerkrachten
geven het juiste voorbeeld en voeren het gesprek erover. Er zijn momenteel
wel enkele coronagevallen op school. Wanneer er binnen 7 dagen 3
besmettingen of meer in één klas zijn, dan moet de klas thuis blijven. Op
dit moment is dat nog niet van toepassing geweest. Annemiek plaatst kort
bericht in de nieuwsbrief over de mogelijkheid dat klassen naar huis
gestuurd gaat worden

Stand van zaken Sarkon
Alwin Hietbrink start in maart als tweede bestuurder en plaatsvervangend
voorzitter CvB van Sarkon. Hij gaat naast Joke Plass werken.
Carin Doodeman is aangesteld als interim bestuurder als vervanging van
Joke Plass tot eind 2022.
Joke Plass is momenteel nog niet volledig aan het werk, wanneer dit wel zal
zijn is niet bekend. Zij zal wel een stap terug gaan doen en een plek vinden
waarin zij kan functioneren naast Alwin en (voorlopig) Carin.

Formatie
Schooljaar 2022/2023 zullen er weer 8 groepen zijn.
Annika (groep 7) gaat vanaf februari met zwangerschapsverlof, haar duo
partner Marjo gaat de groep volledig draaien.
Rianne (Onderwijsassistent) gaat opleiding Leraarondersteuner doen (1 dag
per week). Zij zal hierdoor wel tijdelijk minder inzetbaar zijn op school.

19.20 NPO gelden 2022-2023
Bijdrage volgend jaar is minder dat dit jaar, maar hier waren wij al op
voorbereid.
Annemiek heeft reeds opzet gemaakt voor de verdeling van deze gelden.
Het Groeilab en doelab miste goed meubilair, deze zijn vanuit NPO gelden
(2021-2022) betaald. Meubels zijn eigendom van school. SKDH De Keet



maakt er tijdens gebruik van het lokaal gebruik van. Verwachting levering
meubels in maart.
Het lokaal zal ook onder lestijd meer gebruikt gaan worden o.a. als
‘makerslab’.
Er is nog een bedrag over van de NPO gelden van 2021-2022, maar dat kan
meegenomen worden naar het NPO budget van 2022-2023.
Planning NPO gelden voor 2022-2023 redelijk gelijk aan dit 2021-2022. Het
mindere budget zal voornamelijk in mindering in de inzet van de
onderwijsassistenten naar voren komen.

19.25 Ouder enquête plannen voor 1-4-22
Planning om deze voor eind februari uit te sturen.

Ouderbijdrage
Overzicht ontvangen van penningmeester OR, 95% is reeds betaald.
24-01-2022 gaat er nog een laatste reminder uit, daarna gaat Annemiek
persoonlijk de ouders benaderen. De nieuwe instroom krijgt dan ook een
betaalverzoek voor hun deel van de ouderbijdrage.

19.35 Stand van zaken lab/space ect
Zie ook punt NPO gelden.
Annemiek en Jacqueline (locatieleider SKDH de Keet) hebben gesprek
gehad met directeur van de school waar promofilmpje ‘makerslab’ gemaakt
is. Zij zijn erg geïnspireerd en willen hier zeker mee verder. Leerlingen
zullen ook om advies gevraagd worden. Voorbeelden zijn 3D printer,
werkbank, green screen. Idee om het leerlingenpanel te vragen voor de
naam van de ruimte.
Ouderpanel is enthousiast en hebben aangegeven hier ook bij te willen
helpen b.v. met sponsoring. MR is ook enthousiast.

19.45 Borging POS
POS (Perspectief Op School), hierbij beschrijf je als school hoe je omgaat
met onderwijsbehoefte van leerlingen. IB’er en directeur vullen dat samen
in, welke kennis is er op school en wat wordt vanuit extern aangeboden. Dit
wordt aangevraagd door Samenwerkingsverband, zij gebruiken dit om alles
in kaart te brengen.

19.50 AVG op de agenda Kwieb
Doel hiervan is het helder krijgen voor leerkrachten, zodat zij een goed
overzicht hebben welk kind wel en niet gefotografeerd mogen worden.
Helaas hebben, ondanks een reminder, nog niet alle ouders dit ingevuld.
Annemiek gaat overleggen hoe dit op andere scholen is.
Tevens wordt aan Ziber (Kwieb) gevraagd of de vraag bovenaan in Kwieb
kan blijven, zolang deze niet ingevuld is. Oudergeleding van MR heeft dit als
positief en makkelijk in te vullen ervaren.

19.55 Werving nieuw lid MR
Andrea zal de MR verlaten na dit schooljaar. We hebben na deze
vergadering nog 3 vergaderingen te gaan.
Week 9 starten met werving MR.
Andrea en Inge gaan kijken naar ‘vacaturetekst’, Sarina stuurt deze toe.
Begroting
Document wat Annemiek heeft gestuurd aan de MR leden voor de
vergadering, is de verkorte versie.
Grote versie is kort doorgelopen tijdens de vergadering.



De begroting 2021 is nog niet afgerond, er moeten nog kosten betaald
worden en er staat nog budget. Onderaan de streep blijft er een klein
budget over, dit gaat terug naar Sarkon.
Bij vragen over de begroting kan Annemiek deze altijd toelichten.
In april komt het voorstel bij de RvT om de begroting vanuit de school zelf
te laten doen.
We zetten dit punt weer op de agenda voor de volgende keer om er dieper
op in te gaan.

Tweede deel
– Annemiek en Susan hebben de vergadering verlaten –

20.00

Cursus Sarina en Sandra (AOb - werkverdelingsplan ) is verplaatst naar
februari.

NPO gelden
Het verdelen van deze gelden gaat in goed overleg met het team, dat gaat
volledig transparant. PMR geleding is hier erg tevreden over.
Zolang dit het geval is, willen wij als MR hierin wel vinger aan de pols
houden en houden we dit punt op de agenda maar zullen we hierin de PMR
geleding volgen. Wel willen wij contact opnemen met de GMR om te zorgen
dat er volgend jaar niet bovenschools afgeroomd mag worden. Dennis pakt
dit op.

20.40 Terugkomen op eerder besproken thema’s
- Actieve rol MR; omdraaien vergaderingsdelen, is dit realiseerbaar?

Annemiek heeft van 20.00 – 21.00 OR vergadering. Idee om per
volgend schooljaar om te draaien. Dus Annemiek bij OR 19.00 –
20.00 en dan bij ons 20.00 – 21.00 uur, hiervoor zou wel de OR hun
vergadertijd moeten vervroegen. Wij zullen dit volgende vergadering
bij Annemiek voorstellen.

- Qua overvloeien voorzittersrol MR van Andrea naar Dennis wordt
gekeken vanaf wanneer dit invulling krijgt.

20.45 Werving nieuw lid MR
Het zou fijn zijn als we iemand kunnen benaderen hiervoor. Er is nu nog
geen kandidaat hiervoor op het oog. Zoals aangegeven gaan Andrea en
Inge de vacaturetekst aanpassen. Daarnaast is het een idee om een flyer op
de ramen van de lagere klassen te plaatsen om het onder de aandacht te
brengen.

20.50 Lidmaatschap goedgekeurd en mailen naar budget.
Toekenning door Caroline Orij is gedaan dat wij het lidmaatschap aan
mogen vragen. Het gaat om een bedrag van maximaal €495 exclusief BTW
per jaar. Er moet wel gekeken worden hoe dit qua begroting gaat, omdat
deze vanaf volgend jaar bij de school ligt. Budget MR is €300 per jaar,
Annemiek kan dan rekening houden in haar begroting.
Overig
Jaarplan gaat Sarina online zetten.


