
Notulen MR  vergadering 14 oktober 2021

Locatie : Fransebaan
Aanwezig : Alle MR-leden; Danielle en Colin
Afwezig : Nadine
Notulist : Marc

Opening

Danielle  is als nieuw lid oudergeleding voor het eerst aanwezig “live”. Iedereen heeft zich nogmaals

voorgesteld. Ook Colin is nieuw, hij heeft zich voorgesteld in de MR en zal ook zich voorstellen in de

komende Nieuwsflits, net als de overige nieuwe MR-leden.

1. Openstaande punten vorige notulen

Geen

2. Update Covid-19

Veel tot alle richtlijnen zijn losgelaten. Op BS de Achtbaan gaat het goed en er zijn geen besmettingen.

Wordt preventief getest (sneltest via bedrijfstest-straat en niet GGD). Veel collega’s zijn gevaccineerd.

3. Functieverdeling MR 2021/2022

GMR:  blijft Janneke voorlopig doen, maar vanuit de oudergeleding moet er een achterban zijn. Deze

moet nog worden ingevuld.

Notulist: Dit wil Lindsay en Danielle (samen of om en om) op zich nemen.

Voorzitter: Dit blijft Marc doen.

4. Jaarverslag MR 2020-2021 (instemmingsbevoegdheid)

Jaarplanning wordt door Sharon nog gemaakt en zal ter goedkeuring in november worden besproken.

5. Speerpunten school 2021-2022 (koersplan) adviesbevoegdheid.

Brigitte heeft uitleg gegeven over het koersplan 2021/2022

Speerpunten:

- Leren met lef

- Expeditie met Lef

- Eigenschap

- Rekenen – Sociaal – Taal en begaafdheid

- Met elkaar als werkgroep

6. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Er wordt een basisbedrag toegekend en hierop een begroting gemaakt, dmv toetsen hoe en welk effect

dit heeft op de kinderen. De gelden moeten uitgegeven worden in relatie tot het kind. Dit kan in de

vorm van Taal, Sociaal emotioneel vlak zijn. Eventueel extra schoolboeken, bewegen in de vorm van een
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gymleraar aan huren om naschool of tijdens de pauze de beweging te stimuleren. Hiaten moeten hierin

weggehaald worden.

7. Jaarplanning MR 2021 – 2022 (Definitief).

Iedereen is akkoord met de jaarplanning 2021-2022 met de input dat er altijd iets extra’s op de agenda

gezet mag worden. Aangeven bij Marc.

8. Financiën t/m augustus (Cogix)

Er zat nog een bug in het programma zodat we alleen screenshots zagen. Brigitte heeft uitgelegd via

“live” modus hoe het werkt. Er is afgesproken voor volgende vergaderingen dat iedereen op de Drive de

basis doorneemt voor de vergadering en als er punten opvallen deze dan besproken worden tijdens de

vergadering. Annelies en Brigitte geven aan dat de begroting er tot nu toe goed uit ziet.

9. Bouwplannen/verhuizing

Er is meer beweging in, maar nog niets definitief. Opstarten met omwonende informeren begint

binnenkort. Eventuele plannen nu. Sober gebouw maar functioneel met wel alle wensen en duurzaam.

10. Personeel

Besproken

11. Terugkoppeling GMR als die er is

2 onderwerpen:

1) Privacy wetgeving, wat wel en niet mag. Annelies is als aandachtfunctionaris benoemd m.b.t. de

AVG

2) Inclusief onderwijs: SKPO visie meer inclusief onderwijs voor alle kinderen uit de wijk.

Hoe/wat/waar moet nog duidelijk worden.

12. Rondvraag

Geen vragen

13. Foto MR leden

Deze is gemaakt en komt op de website
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