Notulen van de vergadering

medezeggenschapsraad OBS Roombeek
06 april 2021
Voorzitter:
Notulant:

Roos Breukers-van der Haar
Bart Spel

Aanwezig:

Roos Breukers-van der Haar, Sylvia Geerdsen, Aukje Posthumus, Niek van den Berg, Suzanne
Noppert, Bart Spel, Truus Pleiter (op uitnodiging)
-

Afwezig:

Aanvang:
19.15 uur.
Geplande eindtijd: 20.45 uur.
1. Opening
Openingsronde
Vaststellen agenda
Er worden twee punten aan de agenda toegevoegd:
- Weeralarm / code rood > beleidsmatig
- Zelftesten Corona > GMR
2. Mededelingen
Bibliotheek
De bibliotheek in Prismare gaat sluiten. Er is op dit moment nog niet veel duidelijk over wat de gevolgen en
mogelijkheden voor de school gaat zijn. De MR heeft een voorstel om in ieder geval op korte termijn
leesboeken op school te krijgen. Zij gaat hier een plan voor schrijven.
Subsidie Schoolkracht
De subsidie is niet toegekend.
3. Personele ontwikkelingen
Christian
Het traject loopt nog.
Pensionering Marga
Marga gaat in mei met pensioen. Mogelijk wordt zij vervangen door een administratieve kracht die reeds op
een andere school binnen het cluster werkt.
Maria
Heeft na een val haar enkel gebroken. Wordt vervangen door Jasmijn.
4. Organisatorisch deel
Schoolplan
We schuiven het bespreken van het schoolplan door naar een aparte vergadering in het nieuwe schooljaar.
Schoolgids
Truus is nog niet gestart met de nieuwe schoolgids.
Vrijwillige ouderbijdrage
Per 1 augustus 2021 treedt er wetswijziging in. De MR is benieuwd in hoeverre de OGR hier rekening mee
heeft gehouden en wat hun verwachtingen zijn voor de komende schooljaren.
5. Beleidsmatig deel
Formatieplan
Truus licht toe hoe het formatieplan verloopt. We zijn in een cluster ingedeeld met 4 andere scholen. Dit
cluster heeft als doel gezamenlijk de formatie rond te krijgen. Truus legt uit hoe we er op dit moment voor
staan.

Notulen van de vergadering

medezeggenschapsraad OBS Roombeek
06 april 2021
Toekomst Roombeekschool
De directie is met het bestuur in gesprek gegaan over de toekomst van OBS Roombeek. Het bestuur geeft
aan dat zij zeker een toekomst zien voor het Roombeek. Mogelijk wordt er nog gekeken naar een vorm van
samenwerking tussen OBS Roombeek en een andere school in de wijk.
Bezoek Mozaïek in Arnhem
Truus en Liselotte zijn op bezoek geweest op een school in Arnhem met als doel inspiratie op te doen in
aanpak van het onderwijs. De school in Arnhem heeft een min of meer gelijke doelgroep. Actiepunten
worden binnen de school opgepakt en gebruikt als input voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Weeralarm / code rood
Er is in februari, na de lockdown, een code rood afgekondigd in verband met de sneeuwval. Er werd van
teamleden verwacht dat zij ondanks de waarschuwingen vanuit het KNMI. Dit heeft tot verbazing geleid. Wat
is het standpunt van het bestuur en de andere MR’en hierin? We nemen dit punt mee naar een volgende
GMR-vergadering.
6. GMR
Sneltesten Corona
Ter informatie besproken.
Gesprekkencyclus
PMR stemt in.
Overige punten
Zijn staan informatief op de agenda en zijn kort besproken. Er zijn een aantal vragen gesteld bij het punt GMR
2.0. Deze worden in de aanstaande GMR-vergadering meegenomen.
7. Actiepunten vorige vergadering
Jaarplan/cirkel bespreken
De MR is van plan om met ingang van het nieuwe schooljaar naast de aan de GMR gekoppelde
vergaderingen een twee-/drietal kortere momenten in te plannen waarin specifiekere zaken diepgaander
besproken kunnen worden.
MR budget
Het MR-budget gaat voor een deel op aan abonnementen. De MR gaat onderzoeken waar deze kosten voor
worden gebruikt en is voornemens om voor komend schooljaar een plan van aanpak te schrijven over de
besteding hiervan.
8. Slotronde
9. Actiepunten voor de volgende vergadering:
- In het nieuwe schooljaar: Schoolplan 2019-2023 bespreken.

