
Notulen vergadering 15-03-2022

Aanwezig:

Dennis, Inge, Andrea (voorzitter), Sarina, Sandra (afwezig), Susan (afwezig),
Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Notulist: Sarina

Tijd Notulen
19.00 Welkom heten
19.05 Notulen en notulen GMR

Notulen staan op website.
Notulen GMR; notulen doorgenomen. Geen bijzonderheden.

19.10 Formatie
Volgend schooljaar. Er hebben geen leerkrachten mobiliteit aangevraagd.
Deze week worden de voorkeuren bij de leerkrachten gepeild, zodat de
formatie gemaakt kan worden.

Dit schooljaar:
Door ziekte leerkracht moeten we voor nu nog een parttime vervanger
zoeken. Geen mensen in de invalpool, dus het wordt een uitdaging.

19.15 Oudertevredenheidsonderzoek
Van de 126 ouders hebben 89 de enquête ingevuld.
Alle cijfers licht gedaald. Is dit een landelijke trend? Annemiek gaat dit
uitzoeken. Het rapportcijfer aan de school is hetzelfde gebleven.

Leerlingenlijst:
Hier zijn de cijfers wisselend; sommige punten lager, sommige hoger ten
opzichte van vorig schooljaar.
Ook hier interessant; wat is het landelijk gemiddelde? Als het hiervan
afwijkt, weten we of we verder moeten onderzoeken. Dan wordt het in de
volgende MR vergadering als punt ingebracht.

19.20 Begroting
Vanaf 1 januari gaan we werken met 1 februari telling (ipv 1 oktober).
Gunstig; op dat meetmoment heb je meer kinderen. Vanuit Sarkon is een
expertgroep opgericht; vier directeuren (waaronder Annemiek), hoofd
financiën Sarkon en een extern bureau begeleiden het traject waarbij de
scholen meer zeggenschap krijgen over de financiën. De expertgroep gaat
beleid maken en presenteren dit aan de directeuren. Directeuren gaan
samen bepalen hoeveel afgeroomd gaat worden naar stichting. Voordeel;
meer in eigen hand. Nadeel; vraagt meer van de directeuren.

NPO
Het geld wat er nu over is, nemen we mee naar volgend schooljaar, zodat
we het plan van dit schooljaar kunnen voortzetten naar volgend schooljaar.
Dit keer wordt er geen geld bovenschools afgeroomd.
Vakantie rooster 2022-2023
Studiedagen zijn nog niet rond. Er komen 5 studiedagen en 2 administratie
dagen. De vrijdagmiddag voor de zomervakantie zijn de leerlingen vrij.
We zijn nog in overleg over de data met de trainers die onderdeel zijn van
onze studiedagen. Ook wil Sarkon nog een Event inplannen. Zodra deze
data bekend zijn, zal Annemiek de dagen bekend maken aan ouders.



Ouderbijdrage
Constance heeft de laatste paar reminders gestuurd, waarna Annemiek
contact gaat opnemen met deze ouders.

19.30 Syrische / Oekraïense kinderen.
Sarkon/de school is benaderd over het geven van onderwijs aan Syrische/
Oekraïense kinderen. Deze kinderen gaan in onze regio normaal eerst naar
de Nieuwkomersklas op de Peppel in Wieringerwerf. De Nieuwkomersklas
heeft onvoldoende capaciteit om alle kinderen op te vangen, dus wordt er
over gesproken, dat deze kinderen wellicht direct op de school in hun
woonplaats geplaatst worden. De opvang van deze kinderen wordt nog
nader besproken binnen Sarkon.

19.40
19.50 Werving nieuw mr lid.

Door het afscheid van Andrea, komt er een plaats vrij in de oudergeleding
van de MR. Inge heeft de tekst klaar voor in het Kwieb bericht, en Sarina
verstuurd de Kwieb. We spreken als deadline 01-04-20222 af, zodat we het
nieuwe lid meteen de volgende vergadering kunnen verwelkomen.

20.00 NPO gelden aanvraag richting
Geen bijzonderheden. De stand van zaken is duidelijk.

20.30 Verder agenda punten
-

20.40 Afronden
20.45 Volgende vergadering

10 mei 2022
19 April voorbespreken 15:30


