Jan Vermeer - het Raam
Notulen MR vergadering
Dinsdag 21 september 2021
19.30- 20.30

Aanwezig: Bas, Petra, Lars, Myra en Karin
Notulen: Myra
Deze vergadering heeft geen besloten gedeelte. Directie is om praktische redenen aanwezig.
1. Opening en vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld. Hartelijk welkom aan Lars Kuif, die Andre Schoep vervangt.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
We bespreken de notulen, ondanks dat we ze pas kort in ons bezit hebben.
● Betreft NPO gelden: bestellen van smartboard is nog niet helemaal duidelijk. Karin
onderneemt actie.
● Enquête: De uitslag van de ouder-enquête is reeds besproken in eerdere vergaderingen maar
een terugkoppeling naar de ouders via de nieuwsbrief stond nog op het programma. Vooraf
aan de uitvraag van de volgende enquête zal er terugkoppeling van de vorige worden
gegeven.
● Parro: gebruik van verschillende functionaliteiten moet nog binnen het team worden
afgestemd. Op de volgende reguliere vergadering komen we hierop terug.
● De goedgekeurde notulen worden door Jacqueline en Charley op de site geplaatst.
● Myra maakt een mapje MR voor dit schooljaar en vraagt Richard om mailadressen voor de
MR leden aan te maken.
3. Ingekomen stukken, vragen en / of mededelingen
Concept jaarplanning:
● RI en E er is iemand van een extern bureau langs geweest via het bestuur. Alles is in orde,
maar de controle stelde niet veel voor. De volgende RI-E zal door Pink uitgevoerd worden
want zij is de preventiemedewerker bij ons op school.
Het schoolplan loopt van 2019-2023. Het is een gezamenlijk plan, opgesteld door MD en
Raam. Omdat we inmiddels twee afzonderlijk scholen zijn hebben beide scholen het
aangepast.
Het concept voorstel jaarplanning MR wordt vastgesteld. De exacte data volgen nog. De
vergaderingen zullen op dinsdag en/of donderdag plaatsvinden. Dringend verzoek aan Karin
om de stukken ruim op tijd aan te leveren.

1

4. Jaarvergadering
De gezamenlijke jaarvergadering van MR, OR en Vrienden van Vermeer zal op 12 oktober
plaatsvinden. In principe online, maar het is mogelijk om het op school te doen. Dolf regelt een
presentatie, waarvoor de MR eigen sheets kan aanleveren.
Karin meldt dat er binnen de OR gedacht wordt over een andere werkwijze. Het plan is om ouders te
werven voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten op school. Bas spreekt vertrouwen uit in
samenwerking met de nieuwe OR.
5. Concept materiële begroting 2021
Dit is een hamerstuk, hoewel de MR wel adviesrecht heeft. Karin legt uit dat de begroting in grote
lijnen vast ligt omdat het meeste geld naar het personeel gaat. Er blijft dan nog weinig ruimte voor
eigen invulling. Karin zal een toelichting geven en voorstellen voor komend jaar doen. In de komende
maanden wordt de meerjarenbegroting op het bestuurskantoor besproken. Deze moeten van alle
scholen van Librijn op elkaar afgestemd worden om de kosten met elkaar te kunnen dragen. Er is
openheid en een goede samenwerking tussen de scholen en Librijn is financieel gezond.
6. Covid-19 en ouderparticipatie en contactmomenten
Ouders zijn weer welkom binnen school, maar met kleine stapjes. Na schooltijd kijken in de klas van
het kind, maar ‘s morgens alleen voor urgente zaken even naar binnen. Er zullen lesjesdagen worden
georganiseerd, waarop ouders welkom zijn om tijdens schooluren met hun kind mee te kijken en te
observeren. In de onderbouw gebeurt dit al, voorafgaand aan een oudergesprek. Op dit moment is er
geen sprake van online onderwijs en we hopen allemaal dat dat zo zal blijven, maar in geval van nood
kan dat snel weer worden opgestart.
Een besmet kind kan er niet meer voor zorgen dat de hele klas in quarantaine moet, maar een zieke
collega is lastig, omdat er nauwelijks vervanging te vinden is.
Op dit punt meldt Karin dat er een nieuwe collega is aangenomen, in principe voor de bovenbouw,
naast Pink. Ze is voor twee dagen aangenomen. De tweede dag is voor ondersteuning in de
bovenbouw.
7. Rondvraag
Karin vraagt of er nog wensen zijn. Er is veel geld, door de NPO subsidie en er is ook geld van de
Stichting Vrienden Jan Vermeer. We moeten kijken hoe dit allemaal kan worden besteed. Wensen:
fietsenstalling, chromebooks( die zijn al besteld), inrichting ruimtes beneden gang ( bieb en
leskamertjes). Ook is er gesproken over de telefoonvergoeding. Karin zal dit laatste meenemen in de
begrotingsbesprekingen.

2

