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Notulen MR vergadering d.d. 12 januari 2021 via TEAMS
Aanwezig: Gianni Baggen (vz.), Karin Delissen, Armand van der Sleen, Franco Ackermans (notulist)
en Hugo Knebel (toehoorder)
Namens de schoolleiding: Eefje de Wever

1. Opening en vaststellen agenda.
We starten een paar minuutjes later vanwege ‘de Persconferentie’, waarin meegedeeld werd dat
er van een opening van de scholen vóór 25 januari geen sprake zal zijn.

2. Ingekomen stukken
Deze worden als agendapunt 4-7 besproken tijdens de vergadering.

3. Mededelingen
Integraal Huisvestingsplan. De school mag voor 600 K 2 nieuwe lokalen bouwen. Let wel, in dat
bedrag is alles inbegrepen, ook vergunningen m.b.t. wijzigen bestemmingsplan etc.

4. Bespreken SOP School OndersteuningsProfiel, ingekomen 14/12 ter vaststelling.
Diverse punten zijn bijgewerkt, de MR adviseert positief.

5. Bespreken begroting, ingekomen 14/12 ter vaststelling
Van de gelegenheid om vooraf vragen in te dienen werd uitgebreid gebruik gemaakt. Hier werd
reeds voor de vergadering door Eefje op geantwoord. Enkele punten daaruit:
- V. De post licenties is hoog. A. Hier zijn ook leermiddelen inbegrepen. We hebben ervoor
gekozen om niet meer met kopieën van leerlingboekjes te werken, maar voor ieder een boekje
aan te schaffen.
- V. De post inkomsten uit huur is hoog. A. De gemeente heeft diverse bijdragen gedaan om het
verlies van gederfde inkomsten op te vangen.
- V. De door het bestuur gevolgde begrotingssystematiek is niet steeds helder. Een voorbeeld is
de relatie tussen het aantal leerlingen en de grootte van het aan de reserves te onttrekken bedrag.
A. Het zou een goed idee zijn om dit ter sprake te brengen tijdens het jaarlijks overleg van de MR-

en en het bestuur dat steeds door de GMR georganiseerd wordt.

6. Eindrapport RI&E + Plan van Aanpak, ingekomen 10/12 ter vaststelling
Het rapport is bijgewerkt met actuele gegevens over de stand van de verbouwing. Er zijn
verwijzingen naar de Schoolgids opgenomen. Bij alle punten is beschreven wie welke acties gaat
ondernemen. Er zijn diverse punten die op bestuurlijk niveau afgehandeld dienen te worden en
verder punten die met de komende verbouwing opgelost kunnen worden. Er zullen meer BHV’ers
opgeleid worden. Of hierbij ook ouders een rol kunnen spelen wordt nog bekeken.
De MR is van mening hiermee voldoende geïnformeerd en betrokken te zijn, en adviseert positief.

7. Digitaal Veiligheidsplan, ingekomen 07/01 ter vaststelling.
Bij de beschrijving van hoofdstuk 4 over het pedagogisch handelen is een grote rol weggelegd
voor de Werkgroep SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling)
Ter vergadering worden nog enkele suggesties gedaan:
ad 5.2 preventie. Denk ook aan CJ043 en een lesprogramma over internet-veiligheid.
Ook het team zal nog op dit stuk reageren. De update zal dan opnieuw aangeboden worden,
waarna het stuk ter vaststelling aangeboden kan worden.

8. De notulen MR bijeenkomst 24 november 2020 (Franco, 02/12) worden vastgesteld.

9. Wat verder ter tafel komt
Wat wordt er afgesproken over het toetsen? Dit punt staat geagendeerd bij Directeurenoverleg dat
volgende week zal plaatsvinden.

10. Rondvraag en sluiting. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 16 maart.

