Notulen
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
dinsdag 23 juni 19.45 uur via meets, teleconferentie
Aanwezig oudergeleding: Sander, Loes, Paul
Afwezig oudergeleding: geen
Aanwezig personeelsgeleding: Ingrid, Asia en Sonja
Afwezig personeelsgeleding: geen
Aanwezig: Interim directeur Jos van Adrichem, Philippine van Kooten
__________________________________________________________________________________

Notulen
MR-vergadering OBS De Wilgenstam
dinsdag 23 juni 2020 teleconferentie

●

Agenda

●

Vaststellen notulen vergadering 14 en 23 april 2020

●

Kennismaking met Philippine van Kooten

●

Mededelingen Jos van Adrichem
●

Stand van zaken directievoering/personeelszaken

●

Stand van zaken huisvesting/schoolplein

●

Stand van zaken voor- en naschoolse opvang volgend schooljaar

●

Stand van zaken schooljaarplan 2020-2021

●

Stand van zaken begroting

●

Stand van zaken vrije dagen/vakanties schooljaar 2020-2021

●

Informatie omtrent berekening middelen vanuit rijk

●

Stand van zaken formatieplan komend schooljaar

●

Bespreken inkomende brief van Boor van 4 juni 2020

●

Rondvraag

●

Vaststellen agenda, Philippine vroeg of we wilde beginnen met de punten waar zij
een bijdrage in kon aanbrengen.

●

Notulen 14-04-2020 zijn goedgekeurd. De notulen van 23-04-2020 worden nog aan
de leden toegestuurd en buiten de vergadering om besproken /goedgekeurd,
waarna ze direct op het net kunnen.

●

Kennismaken met Philippine van Kooten. Philippine is de directeur van de Klimop.
Zij zal tijdelijk Jos ondersteunen. Voornamelijk richt zij zich op proces inhoudelijke
beleidsstukken:
- de evaluatie van het schoolplan,
- de inrichting van het nieuwe jaarplan,
- het werk verdelingsplan,
- formatie.
Jos zal wel de jaartaak gesprekken met de collega’s houden.
Donderdag 25-6 is er een doorloopdag van BOOR zijn. Hier komt een
waarderingskader uit. Dit kan de volgende drie beoordelingen opleveren:
1. goed, geen actie,
2. een ontwikkelingsopdracht
3. herstelopdracht
De doelen die uit de doorloopdag komen worden verwerkt in het nieuwe jaarplan
A.d.h.v. het jaarplan wordt het werkverdelingsplan gemaakt.
De begroting blijft bij Jos liggen.
Vrijdag 3 juli 2020 zullen alle relevante stukken aan de MR toegestuurd worden.
●

Mededelingen Jos.
- De vakantiedagen liggen vast. Deze kunnen worden meegedeeld aan de ouders. De
studie- en eventuele extra vrije dagen zijn nog niet volledig vastgelegd.
- Personeelsgeleding: IB Jaimy Stuurman heeft een andere baan.
- Er is momenteel geen financiële ruimte voor de onderwijsassistente Yvonne
Schefers . MR heeft een kritische opmerking geplaatst bij de volgorde van
beslissingen. De begroting is nog steeds niet bekend. Aangegeven is dat pas na
bekend zijn van de begroting een personeelslid gemeld zou kunnen worden dat er
geen ruimte meer is op school. MR wil graag dat er nog naar de begroting gekeken
worden, of er misschien nog een andere manier is om haar in huis te houden.
- De verhuizing van de Wilgenlei naar de Meidoornsingel zal in de vakantie
plaatsvinden door een verhuisbedrijf. Er worden op dit moment offertes
aangevraagd voor de verbouwing. De kosten voor de verhuizing en verbouwing
worden bij de gemeente neergelegd of zijn voor rekening van BOOR.
- I.v.m. vernielingen en hangjongeren op het plein wordt er gekeken of er een
beveiligingssysteem voor buiten kan komen. De kosten worden extern betaald, zo
niet dan komt dit punt terug ter bespreking bij het team en MR.
- De BSO blijft voorlopig met 1 lokaal in de school aanwezig, totdat er een oplossing
gevonden is.

●

Inkomende brief van BOOR.

De MR leest wederom hetzelfde antwoord. Het advies van de MR was: de Lei-locatie pas te
sluiten, nadat er een goed alternatief voor BSO en plekken van de groepen was gevonden.
Met dit advies is helaas niets gedaan. De MR vindt het teleurstellend dat BOOR geen gehoor
heeft gegeven aan dit advies.
●

Opstart vacature directeur.
Na de zomervakantie wordt dit opgepakt.

●

Rondvraag:
Sander: wat is de ervaring na de opstart met het werken van hele groepen?
We zien de regelmaat terugkomen bij de kinderen. Er wordt wel meer onrust ervaren,
doordat de kinderen zo lange tijd zijn weg geweest. Ook is het moeilijk om alle Corona
regels te handhaven. Afstand houden is voor de kinderen lastig en het komt regelmatig voor
dat externen toch zomaar de school inlopen. Punt van aandacht.

Notulist: Sonja
Volgende vergadering: maandag 13 juli om 19.45 uur.

