Notulen van de vergadering

medezeggenschapsraad OBS Roombeek
21 september 2020
Voorzitter:
Notulant: Bart Spel
Aanvang: 19.15 uur.
Eindtijd: 20.30 uur.

Opening
Openingsronde
Vaststellen agenda
Er worden geen punten toegevoegd.

Mededelingen
- De nieuwe oudergeleding start in de MR. Welkom!
Vanuit de school:
- Schoolgids wordt bijgesteld. MR heeft vorig jaar geen input geleverd. De schoolgids is te bekijken op
scholenopdekaart.nl. Komt later dit jaar terug op de agenda van de MR.
- Schoolplan is ondertekend en ligt nu bij het bestuur. Het schoolplan is al geüpload bij de inspectie.
- We zijn weer ingeloot voor het Schoolfruit. Naast Schoolvriendjes hebben we nu het hele jaar schoolfruit.
Personele ontwikkelingen
- Christian gaat een revalidatietraject in. Is een periode niet op school waarna een reïntegratie start. Liselotte
vervangt hem. Voor Liselotte komt vervanging.
Onderwijskundige ontwikkelingen
-.

Organisatorisch deel
1. Verslag vergadering 15 juni 2020
Is vastgesteld.
2. Vergaderschema 2020/2021
De MR vergadert op: 07-12-’20 / 01-02-’21 / 06-04-’21 / 21-06-‘21
3. Taakverdeling MR > Bart > Instemming
Wie vervult dit schooljaar de verschillende taken?
- Voorzitter: Roos
- Secretaris: Bart
- GMR leden: Niek (personeel) en ... (ouders). Volgende vergadering vaststellen.

Beleidsmatig deel
1. Begroting
- Jaarbegroting (instemming MR)
> Vraag: Wat houdt materialen lumpsum in? Truus kijkt dit na.
Antwoord: Lumpsum materieel houdt in dat dit het totale bedrag is dat je op jaarbasis ontvangt van de
overheid voor materieel. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen. Het loopt dus terug, omdat
ons leerlingenaantal terugloopt. Hierbij betekent een bedrag in rood dus ontvangst.
We hebben vorig kalenderjaar met een ruim positief saldo afgesloten, dat had te maken met het feit
dat we op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 (178) financiering kregen, terwijl we in
2019 veel minder leerlingen hadden (154).
Afgesproken: Voorzitter ondertekent de begroting na beantwoording van deze vraag.
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- Stakingsgelden
Truus komt met een voorstel. Dit komt de volgende vergadering ter agenda. De MR gaat hier ook actief over
meedenken.
> Voorstel van school: Zichtbaarheid van de school aan de buitenzijde vergroten (spandoek aan de busbaan
bijvoorbeeld) of signing in de school (proffessioneel).
- Overblijfgelden
MR geeft nogmaals aan dat zij vinden dat dit geld ten goede moet komen aan de kinderen. Voor de
kerstvakantie wordt hierover een besluit genomen.
> Voorstel van school: (picknick)bankjes op de balkons en op het plein / boom of bomen op het plein / signing
op het plein (voetstapjes richting de school) / pleinplakkers (zijn spellen) op het plein (twister/cijfers/etc).
2. COVID19
- Stand van zaken.
Testen blijven een aandachtspunt. Fijn dat kinderen makkelijker naar school kunnen en dat personeelsleden
eerder getest kunnen worden.
- Vervangingen.
We hebben al vaker vervanging in de school gehad dan vorig schooljaar. Bij vervanging wordt erg gekeken naar
de reden; ziekte of verlof. Dit heeft vooral inpact voor de invaller; alleen medewerkers in de vaste schil mogen
verloven vervangen. We moeten er rekening mee houden dat er een groep naar huis gestuurd gaat worden
als er een griepgolf komt. Maatregel eerste dag niet vervangen wordt (tijdelijk) geen vorm aan gegeven.
- Subsidies inhaal- en achterstandsprogramma’s.
Er is een subsidieaanvraag gedaan bij een externe organisatie. Zij voorzien ons (indien toegekend) in een
onderwijsheld voor drie dagdelen in de week. Na de herfstvakantie start er naschools een aanbod voor
kinderen in groep 8 met een mogelijke achterstand op de kernvakken. Daarnaast start er in het voorjaar voor
groep 7 een programma klaar voor groep 8.
3. Organisatie rekenonderwijs
De MR stemt voorlopig in met dit plan.
Dit punt wordt in de komende teamvergadering nog een keer ter instemming gebracht. Na de
teamvergadering wordt een eventueel bijgesteld plan opnieuw met de MR gedeeld.
Afspraak: De MR heeft aangeboden op korte termijn dit plan nogmaals te willen bespreken en eventueel
over te gaan tot definitieve instemming.
4.

Sinterklaas
- Covid19
De MR adviseert het feest door te laten gaan (op basis van de huidige situatie). In welke vorm? MR stelt voor
een drietal draaiboeken voor te bereiden.
- Pietendiscussie
De MR adviseert de school het Sinterklaasjournaal te volgen wat betreft de ‘vorm’ van de Pieten.

5. IKC
- Beleidsplan
We bespreken het beleidsplan. De buurschool heeft een nieuwe directeur. Het is even af te wachten wat zijn
inbreng hierin is.
- Activiteitenplan
Wordt op IKC niveau nog besproken.

Agendapunt > ingebracht door > informatief/verkenning/instemming/advies

Notulen van de vergadering

medezeggenschapsraad OBS Roombeek
21 september 2020
6. GMR stukken > Suzanne
- Agendapunt ‘grensoverschrijdend gedrag’: De MR stemt hiermee in. Niek neemt dit mee naar de
eerstvolgende GMR vergadering.
- Agendapunt ‘protocol informeren gescheiden ouders’: De MR heeft dit punt besproken en aangegeven zich
te kunnen vinden in dit protocol.
- Agendapunt ‘inventarisatie scholing (G)MR-leden’: De nieuwe leden van de MR willen deze scholing graag
volgen. Dit wordt doorgegeven.

Slotronde
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