Notulen MR vergadering 20 januari 2021
Aanwezig; Femke, Janneke, Stefan, Ronald, Peter, Hendy, Yolande, Carla
Afwezig; Jeanne
Opening
Ronald opent de vergadering.
Agenda
Hendy heeft als extra punt, schenking voor een wens.
Agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken
InfoMR; tijdschrift voor medezeggenschapsraden.
Notulen
Actie; er is nog geen reactie gekomen op de MR-trainingen. Navragen bij Nanouk of er nog
trainingen komen.
Notulen worden goedgekeurd.
Begroting
Carla neemt de begroting met de MR door. Bestuur heeft de begroting bekeken en aangepast.
Uitleg leermiddelen: Leermiddelen bestaan veel uit licenties die heel duur zijn. Het voordeel is dat je
up to date bent. Veel zijn digitaal en die kun je niet afschrijven. We proberen ook licenties te delen
met andere scholen, om geld te besparen. Licenties staan onder 4.4.3 bij leer- en hulpmiddelen.
De post ICT gaat de komende jaren omhoog en hier is een reservering voor. Volgend jaar hebben alle
leerlingen een chromebook in gebruik. Leerkrachten hebben geen eigen divices van school, er wordt
in de toekomst gekeken naar mogelijkheden.
Ronald plaatst hier een kanttekening bij; is het niet mogelijk om te schuiven in de begroting, zodat
leerkrachten wel voorzien worden van divices? Bijvoorbeeld schuiven met het begrote geld voor een
klimtoestel?
MR kan nog geen definitief akkoord geven, Carla stuurt de begroting van vorig jaar op voor een
vergelijk. Goedkeuring komt later.
Leerlingen met achterstand door coronamaatregelen
Subsidie is toegekend, maar door de lockdown tot stilstand gebracht. Leerlingen die hier gebruik van
gaan maken krijgen 30 uur extra onderwijs. Ondersteuning tijdens schooluren is een mogelijkheid,
onder zelfstandig werken. Terugkomen in de meivakantie is een mogelijkheid.
Na de lockdown wordt dit weer opgepakt.
Janneke: kan het nu al ingezet worden? Carla: dat is niet de bedoeling.
Na de lockdown wordt er zo snel mogelijk gekeken wie er beschikbaar is en wordt er gekeken wat
onder schooltijd mogelijk is en Carla doet bovenschools navraag bij Rob Nagelkerke.
Stand van zaken school in tijd van corona
Carla: leerkrachten krijgen positieve reacties over de gang van zaken.
Peter geeft uitleg over het thuisonderwijs in zijn klas en de reacties van ouders.
Ronald ontvangt ook positieve reacties.

Noodopvang
De toeloop wordt groter. Gemiddeld 60 kinderen per dag. Er is elke dag gym, dit geeft een grote
druk op het programma. Gymtijden zijn nu aangepast om de druk op het programma te
compenseren.
Janneke geeft aan dat het erg lastig is om als moeder les te geven.
Ronald hoort geen negatieve reacties van ouders, zoals de buitenschoolse kinderopvang tot de
meivakantie is afgesproken.
Schenking voor een wens
Hendy wil dit punt nog een keer bespreken omdat er weinig tot geen reacties op komen. De keuze is:
klimtoestellen of techniekworkshops. Er wordt gekozen voor techniekworkshops voor groep 3 t/m 5,
zie vorige notulen voor de verantwoording. Deze workshops worden doorgeschoven naar volgend
schooljaar. Hendy gaat na wat het precieze bedrag is.
Mededeling
Volgende MR-vergadering is op 10 maart 2021.

