Notulen MR-vergadering, 18 november
Aanwezig: Dina (voorzitter), Elsbeth, Laurens, Willemijn, Jan, Esther
Miriam vanaf 18:00 uur
Notulist: Jan
Gast: Maurice, vader van Marie uit groep 1-2 D. Mogelijk interesse om in de MR te komen
MR-formatie
3 OMR- en 3 PMR-leden of 4 om 4? OMR-lid: Voorkeur voor 4 om 4 ivm groeiende school.

Dina heeft aangegeven dat het voorzitterschap niet bij haar past. Na drie jaar MR twijfelt ze
of ze door wil gaan. Denkt er in de vakantie over na en laat het daarna weten. MR-formatie
komt volgende keer op de agenda.
Stukken die moeten worden goed- of afgekeurd: begroting.
OMR-lid: Verzoek om alle vergaderstukken minimaal een week van tevoren te ontvangen.
Zeker als er instemming van de MR wordt verwacht.
Wens om toegang te krijgen tot MR-mail. Jan gaat dit met Miriam bespreken.
Vraag van OMR-lid: komt er geen schoolplein bij de nieuwbouw?
Antwoord: gebruik van openbare ruimte. Wel een omheind plein.
Zorgen bij OMR over overzichtelijkheid bij het buitenspelen
OMR-Vraag over enquête: hoe houdt de school bij hoe jongere kinderen dan groep 6 de
school ervaren?
Dir: hebben ooit gewerkt met smilies. Dit schooljaar misschien een betrokkenheidsarena
organiseren met de jongere kinderen.

Vragen n.a.v. subsidie van 50.000 euro om achterstanden in te lopen
OMR-lid: Zijn er genoeg NT2-middelen voor de groepen 6/7/8?
Antwoord directie: we zetten de subsidie in naar behoefte: meer taalonderwijs. Worldclass
en methodes, 500 euro geld te besteden per klas uit achterstandssubsidie.
Ontwikkelteams
Wens van OMR-lid: inzicht in actiepunten ontwikkelteams. Wie doet wat, wanneer?
Concretisering van de plannen/uitvoering/realisering
Antwoord van PMR-lid: daar is bij ieder ontwikkelteam documentatie over.
OMR-lid: graag inzicht middels ‘concretiseringslijstjes’
Dir: wordt naar gekeken
Begroting
OMR-lid: graag inzicht in de kas-staat
Dir: wij hebben geen balans. Alles moet op. Scholen mogen geen vermogen opbouwen.

OMR: 17000 euro over, wat gaan we daar mee doen? (ICT?, werklastenverlichting?)
Directie komt met een voorstel in januari
OMR-lid: zou het mogelijk zijn een meerjaren-trend in te kunnen zien?
Dir: vergelijken met de begrotingen van vorig jaar [of van die daarvoor]

OR-begroting en ouderbijdrage
Voorstel van de OR om de bijdrage te verlagen naar 25 euro per kind per schooljaar (ipv
40), als tegemoetkoming naar de ouders, vanwege de Corona-periode
OMR moet instemmen met de OR-begroting
Dir: krappe OR-begroting. Zeker aangezien de FLOA’s wellicht volgend jaar niet meer
bestaan. 40 euro lijkt redelijk voor de directie
OMR-lid: op dit moment is het geld niet nodig
OMR-lid: bij 25 euro zou er ca 8000 euro binnen komen. Dat is meer dan wat is uitgegeven
(6500). Waarom zou je dan nog meer vragen?
OMR moet instemmen met OR-begroting
vorig jaar zijn er 277 betaalverzoeken uitgegaan
197 hebben betaald
80 mensen hebben extra betaald
7900 euro opgehaald
Rowan schuift aan als vertegenwoordiging van de OR
begroting vorig jaar 12.500 euro
verschil met dit jaar
happy Holiday-borrel is weggevallen
thema-geld valt weg
geluidsinstallatie
zomerfeest
Verschil van mening tussen directie/MR-leden vs OR over wie een zonnescherm en het
Happy-Holiday ontbijt bekostigt.
Rowan gaat terugkoppelen met de OR of er toch niet nog wat meer ruimte is tussen 25 en
40 euro, voor meer armslag om ‘leuke’ dingen te kunnen bekostigen voor de school.
Rondvraag/opmerking
OMR-lid: drukte op de Kiss & Ride strook. Verzoek om contact met AFC [momenteel januari 2021 - voorlopig even niet niet relevant ivm lock-down].

besluit: als het probleem later weer speelt zou Maud contact kunnen opnemen met AFC
OMR-lid: heeft van ouders gehoord dat er in de groepen 3-8 mogelijk weinig aandacht wordt
besteed aan verjaardagen.
Antwoord directie en PMR: we zingen, we doen spelletjes, er gebeurt van alles. Helaas,
traktaties en de klassen rond gaan is voorlopig niet meer aan de orde.
Er zal binnen het team navraag worden gedaan.

