Notulen MR vergadering 1 februari 2021
Tijd:
20:00-20:30 uur
Notulen:
Plaats:
via Teams
Aanwezig:
Opening: Stukje over paperclip, nietje en elastiek. Ieder is anders, maar we hebben hetzelfde doel en
dat bindt ons samen.
Notulen vorige vergadering 8 december 2020
• Twee tekstuele wijzigingen besproken
• Cultuurinkopen zijn dansworkshops geworden.
• Er wordt gekeken of er een nieuwe RIE is.
• Begroting school: Er is naar gekeken en vragen gesteld, die zijn beantwoord. Geen
bijzonderheden verder.
• Oude informatie op de website. Dit wordt nagekeken.
• Statuten ondertekenen de volgende keer als we bij elkaar zijn.
Vanuit de directie:
• Open dagen: er wordt deze week een film gemaakt van het lege schoolgebouw zoals Google
Streetview.
• Er wordt over nagedacht of groep 8 toch een filmpje kan maken. Dit maakt de info
persoonlijker. Wel eisen aan het filmpje stellen.
• Na afloop van deze lockdown weer inventariseren wat de tips en tops zijn?
• Het is nog even afwachten wat de maatregelen worden. Vrijdag gaat er een brief uit naar de
ouders.
• Leerlingenraad: is niet meer bij elkaar geweest.
• Verwarming: CO2 melders zijn opgehangen en de verwarmingen zijn vervangen.
• Verkeer rondom school: De laatste tijd (voor de sluiting van de school) waren er vaker
gevaarlijke situaties met auto’s en fietsers. Met name de overkant van de straat bij de school
wordt gebruikt als kiss & ride. Met het openen van autodeuren en wegrijden van de auto’s
en de fietsers die daar langsheen fietsen, ontstaan gevaarlijke situaties. Ook wordt er weer
vaker geparkeerd op plekken waar het niet mag zoals bij de Brandweer. Er wordt een stukje
in het Berghjournaal gezet hierover en ook met de vraag of er eventueel ouders zijn die
willen helpen als “verkeersouder”.
• Tevredenheidsonderzoek: is over het algemeen beter geworden. Daar mogen we blij mee
zijn. Nog niet iedereen heeft ernaar kunnen kijken en daarom verschuiven we de bespreking
hiervan naar de volgende MR-vergadering.
GMR: Er wordt een terugkoppeling gegeven van de laatste vergadering waar o.a. de volgende
onderwerpen zijn besproken:
• Tevredenheidsonderzoek: de Stichting scoort goed t.o.v. het landelijk gemiddelde.
• Clusterdirecteuren.
• Tip voor MR: focus op strategisch koersplan van je eigen locatie. Planning in april/mei. Actief
meedenken. Hierop is instemmingsrecht.
• Financiën.
• Taakbeleid en werkverdelingsplan.
• Arbeidsvoorwaarden moderniseren.
• Werktijdfactoren.

Zaken binnen de MR:
• Aanvullende avond van de MR cursus heeft meer duidelijkheid gegeven.
• Bijdrage MR aan AC. Er wordt nagevraagd bij de AC of dit jaar wel dezelfde bijdrage nodig
heeft aangezien er veel uitjes niet zijn doorgegaan. We kunnen dit jaar ook geen
inkomstenacties te houden.
• Statuten en reglementen de volgende keer fysiek ondertekenen.
• Als alle uitjes dit jaar weer niet door kunnen gaan, wellicht iets leuks voor de kinderen bij de
school organiseren?
• Verkiezingen MR: oproep in Berghjournaal van 12 maart. Dan binnen 2 weken reageren.
• Cohortenonderzoek; hoeft de MR niets mee te doen.
• De scholen weer open: dit is voor velen dubbel. Het is goed voor de kinderen, maar ook
spannend.
• Lastig op dit moment om feeling te houden met de achterban nu je elkaar niet ziet. Het idee
is om in het Berghjournaal de contactgegevens te vermelden van de MR, zodat we
bereikbaar zijn voor ouders als er iets is. Tips/Tops? We gaan een stukje met de
contactgegevens in het Berghjournaal zetten.
• De directeur en leerkrachten krijgen weer opnieuw een hele drukke week met het
voorbereiden van het opengaan van de school en het verwerken van de (nieuwe) regels en
maatregelen. Hier mag een grote waardering voor zijn.
ACTIES
•
•
•
•
•
•
•
•

Notulen vorige vergadering aanpassen
Nakijken of er een nieuwe RIE is?
Website nakijken op oude informatie
In Berghjournaal een stukje schrijven over het verkeer rondom school
Contactgegevens van de MR vermelden in Berghjournaal
Oproep in Berghjournaal van 12 maart plaatsen voor een ouder
Contact opnemen met AC over bijdrage MR en begroting opstellen
Statuten en reglementen ondertekenden eerstvolgende fysieke vergadering

