Notulen van de vergadering

medezeggenschapsraad OBS Roombeek
20 september 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
-

Afwezig:

Aanvang:
19.15 uur.
Geplande eindtijd: 21.00 uur.
1. Opening
Openingsronde
Vaststellen agenda
Er worden twee punten aan de agenda toegevoegd:
- Vaststelling vergaderschema
2. Mededelingen
GMR
Sylvia start dit jaar namens de ouders in de GMR.
IKC samenwerking
We krijgen een update over de stand van zaken.
3. Personele ontwikkelingen
Christian
Het nieuwe traject loopt op dit moment.
Maria
Komt weer wat vaker op school. Dit wordt de komende periode opgebouwd.
4. Organisatorisch deel
Aanpak Corona
De oudergeleding bekijkt welke wensen zij hebben in contacten met de school en stelt voor de klassenouders
dit ook te vragen.
5. Beleidsmatig deel
Jaarplan
Wordt ter inzage doorgestuurd. We zouden graag het schoolplan ernaast willen leggen om te kijken of deze
qua lijn overeenkomt.
Schoolgids
Deze wordt tijdens de volgende vergadering ter instemming (oudergeleding) geagendeerd.
Schoolontwikkeling
Het team is een traject gericht op taal en lezen gestart met Bianca Lammers.
Stichting Leergeld / vrijwillige ouderbijdrage
Is voornemens de schoolreisvergoedingen niet meer uit te betalen. Is er een mogelijkheid om activiteiten te
organiseren om extra inkomsten te generen voor de OGR? Wat kan het Jeugdeducatiefonds hierin
betekenen?
De MR is benieuwd hoeveel leerlingen gebruik maken van Stichting Leergeld en wat hun inschatting is wat
het nieuwe wetsvoorstel voor gevolgen heeft.
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De MR adviseert de OGR voor 1 oktober de facturen te verspreiden. Is er een mogelijkheid om gespreid te
betalen?

6. GMR
Agenda
Is bij start van deze vergadering nog niet openbaar. Agendapunten worden via de mail kortgesloten.
Rechtspersoon en samenwerkingovereenkomst Consent, KOE en VCO
De eerdere vragen die wij hierover hadden lijken niet concreet beantwoord en worden meegenomen naar
de komende vergadering.
7. Actiepunten vorige vergadering
8. Slotronde
9. Actiepunten voor de volgende vergadering:
- In het nieuwe schooljaar: Schoolplan 2019-2023 bespreken.

Volgende vergadering: maandag 13 december
We vergaderen steeds één week voor de GMR vergadering.
Volgende MR vergaderingen: geplande 7 februari – 00 mei – 20 juni.

