
Notulen vergadering: 27-09-2022

Aanwezig:

Sarina, Simon, Dennis (voorzitter)

Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Notulist: Simon

Notulen
Planning MR vergaderingen 2022/2023 Extra agendapunt
27 september MR vergadering
11 oktober training

Voorstel:
08 november MR vergadering
17 januari MR vergadering
28 maart MR vergadering
23 mei MR vergadering
04 juli MR vergadering

Start van de vergadering
Voorzitter opent de vergadering.

Start schooljaar
Andere Sarkon scholen hadden schoolbrede openingen gehouden. De Marinx
bewust gekozen voor rustige start met hiervoor in plaats een nieuwjaarsreceptie.
Dit is goed bevallen bij het team, en de terugkoppelingen van de ouders was ook
positief.
Formatie / samenstelling team
Juf Lisanne is zwanger en gaat in februari met verlof. Aangegeven bij Sarkon dat
we op zoek zijn naar een onderbouwleerkracht.
Juf Susan zit nog in de re-integratie, de dagen dat dit niet gaat, springt Lian in bij
groep 4.
Groep 5 nieuwe leerkracht Linda Ouwehand.
Linda Odijk een dag in de week voor vervanging van Michiel(werkt 4 dagen in de
week), en de  ambulante tijd van Lisanne.
Silke de nieuwe onderwijsassistent is vorig jaar al begonnen.

Terugkoppeling nieuwjaarsreceptie 7-9
Leuke receptie waarin iedereen de school kon zien met een leuke quiz. Sommige
ouders vonden het te druk. Volgende keer de leerkrachten wat meer spreiden
zodat het minder druk wordt.

Werkdrukgelden en NPO gelden (informeren)
Besteding hetzelfde als vorig jaar. Vorig jaar niet alles kunnen uitgeven. Annika
druk bezig met taal en lezen en Malou druk bezig met rekenen. Groeilab/Doelab
wordt er van bekostigd en de extra handen in de klas worden er van bekostigd.
Kortom het wordt wisselend ingezet (NPO gelden). Wat we over houden van dit
jaar mogen we ook volgend jaar houden.

Werkdrukgelden worden uitgegeven aan pleinwacht, vakleerkracht muziek en
onderwijsassistent.



Verder kijken hoe we de rest gaan inzetten als de extra gelden eraf gaan. Nu de
begroting aan het maken voor 2024 om te kijken hoe we dit gaan inpassen.

Werkgroep financiën (na 2022) allocatiebeleid
Verplaats naar boven
Allocatiebeleid gaat over verdeling van middelen. Voorheen kreeg Sarkon alles
binnen en die verdeelden het. Daarnaast had iedere school een klein budget. De
basis stond. Dit gaat veranderen. We gaan van de 1 oktobertelling naar de 1
februaritelling en het wordt meer bij de directeuren gelegd zodat je als school
meer regelruimte krijgt. Scholen die extra ondersteuningsgelden krijgen omdat ze
in “achterstandswijken” zitten krijgen nu meer geld en dat moet ook zo blijven.

Druk bezig met allocatiebeleid. Afgelopen maandag en morgen bijeenkomst voor
directeuren waar de controller hun meeneemt. Dit is een overgangsjaar.

Corona stand van zaken
Ministerie heeft de basisscholen verzocht om een plan van aanpak te maken op
basis van vier scenario’s. Komt overeen met de aanpak die wij hebben
gehanteerd in de afgelopen periodes.

Oekraïne (leerlingen)
Geen aanmeldingen. Gaat van de agenda af tenzij het noodzakelijk.

Sarkon bestuursformatie
Nieuwe bestuurder vanaf 1 maart, Alwin Hietbrink. Mirjam Holwerda aangenomen
als tweede bestuurder. Karin interim bestuurders zwaait half oktober na de
overdracht af op naar haar nieuwe uitdaging. Nieuwe mensen nieuwe ideeën. De
kwaliteitsdagen gehad waarbij drie scholen die hun school presenteren.
Orthopedagoog erbij voor raakvlakken waar we scholing op kunnen inzetten. Er
wordt ook straks een audit gehouden betreffende de kwaliteit van de scholen.
Volgende week tweedaagse met het Sarkon bestuur.

Ouderpanel
In het verleden oprichting ouderpanel voor betrokkenheid van ouders. Nu op zoek
gegaan naar de doelen van nu en de ouderpanel zat met dezelfde vraag. Ook
zitten er overlappingen in MR / Ouderpanel en Ouderraad werkzaamheden. Bij de
Ouderraad zijn nu vacante plaatsen en komen er einde schooljaar weer plaatsen
vacant. Idee is om de raden bij elkaar te integreren, met een duidelijke verdeling
tussen de werkzaamheden.

Jaarverslag 21/22
Aanpassingen gedaan op het jaarverslag, tekstueel en inhoudelijk.

Jaarplan 22 / 23
Jaarplan schuift op naar volgende vergadering i.v.m. afwezigheid MR leden.

Rondvraag
Niks voor de rondvraag.


