AGENDA MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Woensdag 9 december 2020
Notulist: Walter Dekker
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Meet (i.v.m. corona maatregelen)

Nr.

Tijd

Onderwerp

1.

19.30 – 19.32

Welkom allen

2.

19.32 – 19.33

Rondvraag vaststellen: op voorhand geen vragen

3.

19.33 – 19.35

4.

19.35 – 19.45

Agenda + notulen vorige vergadering vaststellen:
- Aan Bert vragen hoe het met de verlichting op
het plein staat.
Actiepunten vorige vergadering bespreken

5.

19.45 – 19.50

6.

19.50 – 19.55

7.

19.55 – 20.15

1

20.15 – 20.45

I / A1

x

Vanuit de OR:
- OR heeft een aantal keer vergaderd. De
laatste keer ook online. Er zijn geen punten
voor de MR vanuit de OR.
- Robbie zoekt contact met de OR, om te
proberen de dynamiek tussen de twee
partijen beter te laten lopen.
Vanuit de GMR:
- Belangrijkste punt: De begroting (zie memo):
Bespreekpunten MR-vergadering:
•

8.

Bijlagen

Aanpassing van MR-functie vanaf 01-01-2021
o Korte samenvatting van training
Piet van Kesteren: De wetswijzigingen
gaan waarschijnlijk pas later in,
waardoor er nog een heleboel
onzekerheid is over bijvoorbeeld
eventuele nieuwe bevoegdheden of
aandachtspunten voord de MR,
• Schoolveiligheidsplan + stappenplan
grensoverschrijdend gedrag:
Er zijn geen wijzigingen: Er worden meer
handvatten hoe om te gaan met
grensoverschrijdend gedrag in groep 3 en 4
toegevoegd.
Vanuit de directie
• Begroting:

I = Instemmingsbevoegdheid, A = Adviesbevoegdheid

x

Ter info

x

Ter info

x
x
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9.

20.45 – 20.55

10.

20.55 – 21.00

Er is een groot tekort op de begroting. De KWA is
ook een van de scholen die voor dit tekort op de
begroting heeft gezorgd. Er is een controller
ingehuurd om de begroting te controleren. Het
doel is dat Gijsbert bij de start van het volgende
kalenderjaar toelichting kan geven over de
begroting. Bezuinigen zullen doorgevoerd worden
en hierbij zal vooral gedacht moeten worden aan
bezuinigen op personeelsgebied. De MR kijkt
kritisch mee en zal ook de directie blijven
bevragen over de bezuinigen en de begroting, om
zo eventuele kwaliteitsvermindering van het
onderwijs door bezuiniging te proberen te
voorkomen.
Bert vraagt naast de subsidie voor
leerachterstanden i.v.m. corona ook een subsidie
voor schoolkracht aan: dit is nog geen zekerheid.
-suggestie: iemand inhuren die checkt welke
subsidies er nog aan te vragen zijn. Dit kan helpen
het gat in de begroting te verkleinen.
• Kerstviering:
-Toch in de school i.v.m. toenemend aantal
besmettingen.
• KW-Academie: twee vierdejaars pabostudenten
draaien deze lessen vanuit het achterstandengeld.
• IB – Renée afwezig: Dit is een langdurig proces.
Marjolein is bereid een derde dag te werken tot
aan de voorjaarsvakantie.
• Zorgen groep 6: Er zijn wat kinderen met een
individueel traject, leerkrachten staan positief
t.o.v. de groep. Leerkrachten hebben een actieve
benadering. Vanuit de gedragsspecialist is er geen
groot gedragsprobleem in de groep. Met enige
regelmaat worden ouders op de hoogte gebracht
van de stand van zaken rond de groepsdynamiek.
Verder is er contact met de specifieke ouders
rondom individuele ouders. Op de agenda:
communicatie naar ouders met betrekking tot
escalatie.
• Sinterklaas: Coroneproof; goed verlopen. In
sommige groepen zelfs een live verbinding i.v.m.
quarantaine
• Objectiviteit vertrouwenspersoon: Ook kunnen
bepaalde zaken voorkomen worden door een
heldere communicatie.
Vragen aan de directie:
- Verlichting: Er liggen twee offertes: Samen
met de regenboog wordt gekeken welke
offerte in aanmerking komt om de verlichting
op het plein te plaatsen.
Rondvraag:
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-

11.

21.00

Ilse MR regelement: op de volgende agenda
Studie: Handelingsonderzoek delen
oudergeleding.
Kirsten: presentje Anja, datum in juni plannen
voor een etentje?

Afsluiting
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Actiepunten - vorige vergadering
Wat
Begroting
Update vanuit OR
Urengesprekken mei 2021 op agenda
Inventariseren urengesprekken collega’s

Wie
Bert
Leonie (via Tara)
Ilse
Walter

Wanneer
10-12-2020
10-12-2020
Agenda 17-03
Februari 2021

MR wet en regelgeving 01-01-2021
Contact met BOA -> naleven afspraken

Allen
Bert

10-12-2020
zsm

GMR (personeel en oudergeleding) zorg
bespreken met andere directies SPCO LEV

Bert

zsm

Opening
Datum
22-09-2020
02-11-2020
10-12-2020 (reserve)
11-01-2021
17-03-2021
31-05-2021
22-06-2021 (reserve)

Opening + lekkers
Kirsten
Léonie
Walter
Léonie
Ilse
Walter
Léonie

Ö

x
x

