Notulen MR JL Driecant 26-10-2020
Tijd: 19.30-21.30
Notulist: Heidi

Locatie: koffiekamer JL Driecant

Aanwezig:
Derk Lettink
Gerwin van der Laan
Saskia van Duijnen Montijn-Reinders
Gerwin en Saskia via Google Meet

Heidi Vonk
Roel Willems

Patricia de Leeuw
Ron Obbens

Agendapunten
Opening door Patricia
Overleg met directie:
 Update (o.a. Corona-subsidie)
Saskia geeft aan dat door de flexibiliteit van het team de problemen rond corona tot op
dit moment opgelost konden worden. Saskia vraagt input aan de ouders van de MR en
vraagt flexibiliteit aan de ouders van de MR om eventueel adhoc mee te denken. Ron
geeft aan dat hij graag mee wil denken, maar dat hij het volste vertrouwen heeft in de
aanpak van Saskia. Saskia vraagt steun van de MR als ouders van onze school
ontevredenheid tonen. Gerwin geeft aan dat er goede keuzes worden gemaakt, vooral
ook door d.m.v. roulatie de groepen thuis te laten blijven. Saskia geeft aan dat het
thuisonderwijs niet voor iedere leerkracht makkelijk in te vullen is. Ron geeft aan dat
het handig is om hiervoor een Whatsappgroep aan te maken.
De corona-subsidie is aangevraagd. Saskia gaat proberen om de groepen 8 van dit geld
sterker naar de eindstreep te trekken. De subsidie is toegekend en wordt aan een extra
onderwijsassistent besteed. Sofie komt 2 dagen extra om deze assistentie te verlenen.
Er is nog een vacature van 12 uur. Er wordt in het team gekeken of iemand dit wil doen.
 HPO
Saskia heeft een verbeterplan geschreven. Er is sinds de zomervakantie al heel veel
gebeurd. Er staat veel op de rit en bij de leerteamvoorzitters is bekend wat er nog moet
gebeuren. Saskia heeft voor de vakantie met de HPO-begeleider gesproken; deze denkt
er ook positief over. We hebben sinds de vorige MR-vergadering 2 studiedagen gehad.
Roel heeft de studieavond gevolgd. Roel vraagt of de planning voor onze school een
basisniveau is of een hoger niveau. Dit wordt nog in de DLK besproken. Saskia wil
weten of dit per school besloten kan worden.
 Kwaliteitskalender
We liggen goed op schema. Wij zullen de kwaliteitskaarten niet allemaal in de MR
bespreken.
 Kwaliteitskaart Corona/thuiswerken/thuisonderwijs 1.5.8.
De kaart geldt als kader; er wordt steeds specifiek naar de situatie op dat moment
gekeken.
 1 oktober telling
Wij hebben op 1 oktober 384 leerlingen. Wij hebben 23 zij-instromers gekregen,
waarvan 13 door verhuizing.
 Risico-inventarisatie en evaluatie (o.a. preventiemedewerker)









Iedere school heeft een preventiemedewerker nodig, dit mag de directeur zijn. Deze
analyse moet iedere 4 jaar afgenomen worden. Dit moet via de PMR gaan. Bij deze zijn
wij het ermee eens dat Saskia dit doet. Saskia kan dit nu gaan invullen.
Dashboard
Wij hebben een vakbekwaam team.
Er zijn nu meer OPP’s, dit komt waarschijnlijk door de Talentgroepen.
Het verzuimpercentage ligt lager dan op stichtingsniveau.
De RI&E wordt dit jaar afgenomen.
Vervangingsproblematiek
Zie boven
Ouderbijdrage/Oudervereniging
Saskia gaat ermee akkoord om de gelden van het kamp later dit schooljaar te
communiceren.
Nieuw lid
Het nieuwe lid, Charlotte Visser, zal Gerwin gaan vervangen.
Stakingsgelden
De PMR heeft hierover een adviesrol. Saskia geeft aan het vreemd te vinden dat zij
hierover zou moeten beslissen. De PMR bespreekt dit nog.

Overleg zonder directie:
 Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 begroting
Wij zullen de € 12,50 voor het kamp dit schooljaar innen. In februari zullen wij de
verrekening voor het kamp afhandelen.
Voor zij-instromers en de groepen 1 wordt een aparte brief gemaakt. Deze kinderen
betalen € 75,00.
Wij moeten nagaan wie er vorig jaar later is ingestroomd en daardoor minder of geen
ouderbijdrage heeft betaald.
De ouders die vorig jaar niet hebben betaald, krijgen een brief voor €75,00.
 Ouderbijdrage/Oudervereniging
Wij maken samen de brief voor de ouders.
 Mededelingen/Post
 Notulen vorige vergadering: 21-09-2020
Met enige aanpassingen zijn deze goedgekeurd.
 Reglement/statuten MR
Charlotte kan de resterende zittingstermijn van Gerwin lid van de MR zijn.
Aan het einde van deze termijn moeten verkiezingen uitgeschreven worden.
 Sinterklaas
Willen wij in deze tijd een Sint op school?
De MR-leden hebben geen bezwaar tegen Sint op school.

To do-list
Concept notulen mailen naar MR-leden
Goedgekeurde notulen naar John mailen voor op de site

Wie
Heidi
Heidi

