Samenvatting MR vergadering maandag 7 maart

Erica heeft kort de financiën toegelicht. De begroting is opgesteld door middel van het
aantal leerlingen. · De gelden van NPO zijn goed besteed. De plannen worden nog uitgebreid
geëvalueerd. Er is nog geld over. De toekenning van gelden voor komend zal minder zijn dan
dit jaar. Met de gelden die dit jaar overblijven kunnen plannen volgend jaar toch doorgaan
vinden. · Het is gegaan over de aanname van nieuwe leerlingen, hoeveel kan de Trinoom
huisvesten? Op basis van de stukken van Salto is het ontzeggen van onderwijs aan kinderen
bij ons op school erg lastig. Wat betreft vierkante meters onderwijsruimte zal dat niet zo’n
vaart lopen.
Op dit moment is er heel erg veel uitval door Corona. Hopelijk laten we dat snel achter ons. ·
Weinig nieuws onder de zon. Contact blijft wel.
De bouw rondom de school ligt voorlopig stil en verkeerssituatie blijft aandacht houden.
Magezien 2022 of 2023? · · Voor dit schooljaar komt er geen Magezien meer. Dit wordt naar
het komend schooljaar geheveld. Volgend jaar komt de werkgroep weer samen. Er is geen
deadline · Jasper gaat hierin zaken overnemen/begeleiden. ·
Pleinvergroening Hopelijk worden de eerste bomen in de meivakantie geplaatst. Reserves
van ouderraadmoet worden besteed. Jasper, Joris, Erica en Eva stellen een plan op. ·
Parro app Veel tevreden geluiden van ouders en leerkrachten.
Kampen Middenbouw: Er zijn aanpassingen in de MB gemaakt. Deze zullen worden
geëvalueerd tzt ·
Spreiding studiedagen: Gevraagd is om iig de studiedag van de Carnavalsvakantie weer na
de vakantie te plannen. De overige planning zal in overleg worden gemaakt. Er wordt
rekening gehouden met werkdagen van collega’s. ·
Lipdub groep 8:Voor dit jaar zal er een lipdub georganiseerd worden. Voor komende jaren is
dat nog niet zeker. De belasting in BB is immens voor collega’s en ook voor groep 7 en groep
8 kinderen. Hierover wordt nog gesproken.
Nog losse eindjes, vragen…? ·
Budgetten kamp · De budgetten van de kampen zijn krap gebudgetteerd. Met name de
budgetten voor etenswaren zijn krap en niet geïndexeerd. Graag zouden we de budgetten
verruimd zien voor komend schooljaar. Joris kan en wil jij hier naar kijken?

