
Notulen vergadering 08-11-2022

Aanwezig:

Sarina, Sandra, Lisanne, Inge, Dennis, (voorzitter)

Notulist: Sarina

Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Agenda
Opening vergadering
Welkom Lisanne.
Terugkoppeling scholing Allocatiebeleid
Naar aanleiding van de scholing, hebben wij de conclusie getrokken dat er voor
ons als MR niet veel gaat veranderen. Wij krijgen niet meer inspraak in de
begroting. Aan ons blijft de taak om kritisch te kijken en vragen te stellen.
Annemiek zal de begroting wel eerder moeten delen in de MR. (rond november)
Werkgroep financiën (na 2022) Begroting
Annemiek laat de begroting zien; stand van zaken voor komende jaren.
Inkomsten, formatie (piek ivm NPO gelden), investeringen (chromebooks).
Stand van zaken Corona
Er zijn enkele personeelsleden en leerlingen positief getest in de afgelopen
periode, maar dit leidt niet tot problemen.
Ouderpanel
Het ouderpanel stopt met hun bestaan. De doelen die zij gesteld hebben, zijn
behaald. De leden van het ouderpanel hebben besloten om niet een taak binnen
de ouderraad te gaan vervullen. Ouderbetrokkenheid wordt vast agendapunt in
de ouderraad. De ouderraad gaat nieuwe leden werven.
IKC ontwikkeling
26 oktober heeft het team van de Keet en de Marinx een teamvergadering gehad.
De ontwikkeling verloopt goed.
Koptelefoons
We hebben de noodzaak besproken over de aanschaf van nieuwe koptelefoons
ten behoeve van het IEP LVS. Ouders zullen in de Nieuwsbrief geïnformeerd
worden.
Overlast om de school buiten schooltijd
Er is buiten schooltijd (in de middag en avond) vuurwerkoverlast geweest op het
schoolplein. De wijkagent is erbij betrokken.
Ondersteuningsplan (POS)
Annemiek en Sarina hebben het POS is ingevuld. Als het schoolrapport online
komt, zal dit besproken worden in de MR.
Verder zonder Annemiek
MR vertegenwoordiging leerkrachtgeleding
Lisanne zal de taak van Susan overnemen.
Simon is gestopt als MR-lid. In januari gaan wij weer een oproep doen voor een
nieuwe kandidaat.
Jaarplan 22 / 23
Naast de standaard onderwerpen, willen wij de volgende onderwerpen terugzien
in ons jaarplan:
- allocatiebeleid / financiën
- veiligheid in en om de school
- Corona
- communicatie school - ouders
- organisatie thema avond in samenspraak met ouderraad



Jaarplanning inhoud MR vergaderingen
Volgende bijeenkomst bekijken we verschillende opties mbt de jaarplanning. We
maken dan een keuze.
Rondvraag
- Hoe zit het met de oplopende gas- en energierekeningen? Wat kan dit op lange
termijn voor consequenties hebben voor de school? Graag bespreken we dit met
Annemiek.


