
Jan Vermeer - het Raam

Notulen MR vergadering

Dinsdag 12 januari 2021

20.00 - 21.00

Voorbereidende vergadering (niet openbaar), 19:30 – 20:00 uur

Aanwezig: Bas, André, Myra en Petra

0.1: notulist: Myra

0.2 : Ingekomen stukken / vragen:

- brief ouders MBA

- mails met stukken van Karin: begroting, vragenlijst, passend onderwijs

0.3: notulen/actiepunten vorige vergadering doornemen en vaststellen

0.4: voorbereiden agendapunten zoals hieronder vermeld.

Openbare vergadering van 20:00 – 21:00 uur

Karin / directie sluit aan

1. Opening en vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld

2. Vaststellen notulen vorige vergadering

Er is weinig tijd geweest om de notulen te lezen. We spreken af dat op-en aanmerkingen nog tot 15

januari kunnen worden gemaakt en daarna worden ze goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken, vragen en / of  mededelingen

Een ouderpaar heeft een brief gestuurd aan de MR. Deze brief was gericht aan de directie. Naar

aanleiding van deze brief heeft Karin een gesprek gevoerd met deze ouders. De gesprekspunten zijn

met ouders in de MR vergadering besproken.

4. Passend onderwijs

Karin licht toe wat de gelden zijn en hoe ze worden besteed. Bij ons op school zijn veel kinderen met

een arrangement. Het geld dat besteed wordt aan de begeleiding van deze kinderen, kan voorkomen

dat ze naar het speciaal onderwijs gaan. Karin geeft aan dat ze tevreden is over ons

samenwerkingsverband. De contacten zijn goed, de lijntjes zijn kort.

5. Concept materiële begroting 2021

Dit is een hamerstuk, hoewel de MR wel adviesrecht heeft. Karin legt uit dat de begroting in grote
lijnen is vastgesteld door het bestuur. Er is weinig ruimte voor eigen invulling, omdat de grote
uitgaven voor personeel en onderhoud gebouw al vastliggen. Karin zal een toelichting schrijven en
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voorstellen voor komend jaar doen. In de komende periode wordt er gesproken over meerjaren
begrotingen. Librijn is financieel gezond. De scholen moeten samenwerken en er is veel openheid.

6. Covid-19 (vast agendapunt)

(ouders in school, leerkrachten thuis, thuis onderwijs)

Montessori-onderwijs maakt het afstandsonderwijs er niet simpeler op. Niet voor de leerkrachten en

ook niet voor ouders. Er wordt veel gebruik gemaakt van de  noodopvang, veel meer dan tijdens de

eerste lockdown, maar dat is geen onderwijs. Er is aparte opvang voor kinderen met zorg in alle

bouwen. We gaan door op de ingeslagen weg, maar zullen beter proberen af te stemmen. De

middenbouw zal meer contactmomenten in te plannen.

8. Parro

Parro werkt. Het zou duidelijker zijn als er nu geen mails meer worden verstuurd naar ouders.

9. Vandalisme schoolplein

Het is nu rustig, maar dat lijkt logisch. De leerkrachten hebben grote behoefte aan een fietsenstalling.

10. Enquête:

Karin stelt voor om de enquête ‘Vensters’ uit te laten gaan. Voordeel volgens haar is dat deze beknopt

is, dus laagdrempelig maar wel helder, en bovendien gratis. We zouden deze vragenlijst kunnen

combineren met een eigen enquête over een bepaald onderwerp. Nadeel is wel dat we niet kunnen

vergelijken met de resultaten van de vorige enquête. Deze enquête is er ook voor leerlingen en

leerkrachten, het is nog onduidelijk hoe de planning is. Er is nog geen besluit genomen over het

tijdstip van versturen van de ouderenquête. ( inmiddels is de enquête verzonden en zijn de  reacties

verwerkt).

De MR stemt in met dit voorstel.

11. Iep toetsen

Toetsen van groep 8 worden nu op school geoefend. De toetsen die voor andere groepen zijn

ingepland worden op een  later tijdstip afgenomen.

12. Rondvraag:

Karin benadrukt dat ze het belangrijk vindt dat ouders met vragen naar haar toe komen.

Op 29 januari komt er een nieuwsbrief uit.

actiepunten komende periode

Wanneer? Wat? Wie?

voor 29-01 stukje nieuwsbrief Myra

voor 15-01 eventueel reageren op notulen
vorige vergadering

allen

zsm notulen op; website plaatsen André, ism Charley
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voor 1 maart begroting toelichten Karin

zsm Jasper uitnodigen om GMR
info te geven

Andre

zsm hoe zit het met Drive en
mailadres

Andre

volgende vergadering agendapunt fietsenstalling en
parkeervergunning

André/ Bas

MR vergaderingen Raam 2020 / 2021

19.30 uur vooroverleg – 20.00 – 21.30 uur overleg met directie

2020 2021

Dinsdag 6 oktober

Dinsdag 13 oktober – jaarvergadering OR/MR/Vrienden

Dinsdag 17 november

Dinsdag 12 januari

Dinsdag 23 maart

Maandag 31 mei

Dinsdag 29 juni
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