Notulen vergadering 09-11-2021

Aanwezig: Sarina, Sandra, Dennis, Inge, Andrea (voorzitter)en Saskia Mooij
(vanwege stage op De Marinx eerste deel van de vergadering aanwezig).
Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.
Notulist: Sandra
Agenda
Welkom heten en starten vergadering
Notulen en notulen GMR
We hebben GMR notulen ontvangen. Geen aanvullingen op notulen vorige MR
vergadering.
Stand van zaken Corona
De inloop op maandagochtend en woensdagochtend is voorlopig weer opgeschort.
Stand van zaken Sarkon
De interim bestuursvoorzitter is ontslagen en men is op zoek naar een plaatsvervangend
voorzitter van bestuur. Joke kan zich momenteel vanwege haar ziekte niet inzetten voor
afspraken buiten de deur. Zij is beperkt beschikbaar.
Stand van zaken NPO gelden
Annemiek heeft een overzicht gemaild. Hier zijn geen vragen over. Er kan nog wat geld
worden besteed aan meubilair voor het groeilab en doelab. De MR staat er niet achter
dat er volgend schooljaar bovenschools geld wordt afgeroomd van de NPO gelden
Annemiek heeft vorige week een begroting gesprek gehad met het bestuur. De begroting
zag er goed uit. Het doel is om in de toekomst (2023) de directeur zelf de begroting te
laten samenstellen. Er is vanuit het bestuur hiervoor een werkgroep financiën
samengesteld.
De 1 oktobertelling verschuift naar 1 februari vanaf 2022.
Ouderbijdrage
Op 23 oktober zijn de facturen verstuurd. Van alle verzoeken is inmiddels 65 % betaald.
Scholingsplan 21-22
We zijn dit schooljaar gestart met een training van The leader in me. Ook hebben we
een training formatief evalueren gevolgd. Dit krijgt in februari een vervolg. De
individuele scholingsbudgetten worden door het personeel ook goed gebruikt.
IKC ontwikkelingen
De CED groep heeft een scan gemaakt om een beginsituatie neer te zetten. Hier kwam
uit dat wij een stabiel team hebben en dat de kinderopvang kampt met veel
personeelswisselingen. Het blijft lastig om gezamenlijke momenten in te plannen. We
gaan verder met missie/visie. Vanaf januari gaan we verder in ontwikkelgroepen.
Volgend jaar is er nog subsidie vanuit de gemeente, daarna moeten er stappen gezet
zijn.
Ontwikkelingen BIEB
In de ruimte waar eerst de bieb was, zit nu het groeilab en het doelab.De bieb heeft nu
een nieuwe plek in de oude personeelskamer. Dit gaat goed.

Thema avonden
Er worden al veel thema-avonden online gegeven. Dit kunnen we als tip meegeven aan
het ouderpanel. Het is zonde als er onnodig kosten worden gemaakt. Andrea geeft dit
door aan Saskia van der Kroon.

Jaarplan 21-22
Is goedgekeurd.
Aanvraag budget scholing MR
Andrea en Dennis doen een aanvraag bij het bestuur voor een servicepakket van de
Algemene onderwijsbond + kosten voor een korte online basistraining voor een nieuw
lid 2021-2022 (75 euro).
NPO gelden
Volgend schooljaar willen we minder/geen bovenschoolse inhouding.
Stand van zaken Sarkon en rol MR
Op De Marinx loopt alles goed. We houden ons op de hoogte van alle bestuurlijke
ontwikkelingen binnen Sarkon maar hoeven ons er niet in te mengen.
Sluiting vergadering

