
Agenda MR  vergadering 14 april 2022

Locatie: Calaislaan

Aanwezig: Nadine, Brigitte, Janneke, Colin, Marc

Afwezig: Lindsay (ziek) en Danielle (afgemeld)

19.30-21.00 met directie

1. Openstaande punten vorige notulen

Het anti-roken bord is binnen.

2. Up date Covid-19

Er zijn hier geen up-dates over. Er is wel veel ziekte geweest bij de leerkrachten en de

leerlingen na het loslaten van alle regels.

3. Financiën t/m maart 2022 (Cogix)

De rijksbijdrage zijn groter dan begroot. De personele lasten zijn lager, dit komt omdat er
geen vervanging mogelijk is. We eindigen daardoor dus positiever dan begroot, wel
belangrijk om mee te nemen is dat dit ons meest gunstige kwartaal is.

4. Jaarresultaat 2021

We hadden eigenlijk begroot dat we in de min zouden eindigen. Echter zijn we toch positief
geëindigd, dit komt omdat er meer geld binnen is gekomen. De afschrijvingskosten zijn wel
hoger, omdat we in minder jaar afschrijven dan vroeger. Ook zijn de overige lasten hoger.

5. Planning & vakantierooster 2022-2023

Advies vanuit de MR: extra week vakantie in de laatste periode bij voorkeur juni.

6. Tussenopbrengsten M metingen 2021-2022

Wat heel knap is dat de groei in groep 8 het hoogste is. Dit komt waarschijnlijk doordat de
kinderen daar heel gemotiveerd zijn. Er is heel veel onrust geweest het afgelopen
schooljaar, door corona en ook door ziekte daarna. Landelijk gezien zijn de scores ook
gezakt.
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7. Personeelstevredenheidspeiling en professionele ontwikkeling

De medewerkers zijn erg positief. Er zijn wel een paar bespreekpunten. Sfeer en
welbevinden op de CL zijn iets gezakt.

8. Ouderbetrokkenheid- en tevredenheidspeiling

We scoren redelijk hoog, aandachtspunt is de informatie over eigenaarschap. We kunnen
ouders gaan bevragen hoe zij de ontwikkeling van hun kind willen volgen.

9. Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid

De kinderen zijn erg positief in dit onderzoek.

10. Nieuwbouw en ontwikkelingen
Er zijn twee aannemers die in aanmerking komen voor de nieuwbouw. Echter zitten zij wel
beiden boven budget, de gemeente gaat dit weer bespreken. De datum voor oplevering
blijft wel gelijk.

11. Personeel
Lia: gaat terug naar de pool
Jesse: komt terug van haar verlof, zij gaat op maandag en dinsdag werken. Na de zomer
gaat zij op maandag, dinsdag en woensdag werken.
Minou: gaat van groep 5B naar 7
Pieter: gaat op woensdag werken in groep 5B
Ilse: gestart met haar blokstage
Lindsay: gaat zich focussen op begrijpend lezen ondersteuning op locatie CL
Janneke: zwanger
Sofie: Werkt nu fulltime bij op De Achtbaan

12. Terugkoppeling GMR als die er is.

1.  Privacy audit geweest: advies is informatiebeveiliging te koppelen aan het beschermen

van de persoonsgegevens. Dit staan nu in het beleidsplan, SKPO gaat kijken wat zijn hierin

kunnen betekenen. I.P.V. dat iedere school dit voor zichzelf moet doen.

2. Ventilatie: elk gebouw voldoet aan het bouwbesluit. Op elke school komen CO2 meters.

De subsidie voor ventilatie is erg duur. Er wordt al wel luchtzuiveringsapparatuur getest op

een aantal scholen. Gemeente gaat subsidie geven voor speciale lampen, deze zouden de

bacteriën moeten doden.
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3. Integriteits document: Bedoeld om kaders te schetsen voor de basiswaarden binnen het

SKPO. Er komt een meldregeling voor misstanden. De bedoeling is dat iedereen de route

kent als er iets aan de hand is. Het wordt geen afvinklijst.

4. Er komt een nieuwe cursus voor beginnende mr-leden, mail wordt doorgestuurd.

5. Leren met lef. Binnen het SKPO kon elke leraar zich hiervoor aanmelden. Wij doen hier

als school ook aan mee. Je wordt aangespoord om buiten de kaders te denken en

doelgericht te werken.

13. Rondvraag
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