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Notulen MR vergadering d.d. 9 november 2021
Aanwezig: HK (voorzitter), FK (notulist) , CJ, AMH, EDW (schoolleiding) en KD (toehoorder)

1. Opening en vaststellen agenda
Notulen van MR vergadering 28 september 2021 zijn geaccordeerd.

2. Secretaris en vicevoorzitter
-

AMH is secretaris, FK is vicevoorzitter.

-

Agenda, notulen en inkomende stukken worden voortaan naar AMH gestuurd. Zij zorgt ervoor
dat deze in deze mappen op onedrive behorende bij het emailadres
mr.opdetienbunder@kom-leren.nl worden geplaatst, zodat iedereen van de MR deze stukken
kan inzien.

3. Ingekomen stukken
Nieuwe bekostiging;
-

De teldatum van 1 oktober wordt vervangen door 1 februari van dat kalenderjaar.

-

Alle leerlingen van school worden hetzelfde bekostigd.

-

Er wordt niet meer gekeken naar de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten op een school.

In het verlengde van deze nieuwe bekostiging wordt samen met kinderdagverblijf Joepie en PZS
Gulpen-Wittem de te voorspellen instroom besproken.
Dinsdag 25 januari is er een bijeenkomst schoolbegrotingen 2022 van 20:00-22:00 gepland met
de vraag of iemand van de MR hierbij wil aansluiten. Dit punt bespreken we de volgende
vergadering.

Jaarplan 2021 – 2022 evaluatie herfst;
-

Voortgang is akkoord, geen op- of aanmerkingen.

-

Vraag van KD is waarom groep 5 niet meegenomen is in de mindfulness. Ieder schooljaar
komt een andere groep aan bod.

NPO gelden tien bunder;
-

Het bedrag van €126000,- is voor 1 schooljaar.

-

Het overgebleven geld vloeit niet weg. EDW zal tijdens haar begrotingsgesprek wat er gebeurt
met dit geld.

-

De genoemde gerealiseerde kosten zijn de werkelijke kosten.

-

Uitdaging in de aanschaf van 26 Chromebooks, deze hebben een afschrijving van drie jaar.
EDW hoort nog hoe dit verrekend wordt.

Contacten GMR en KOW;
Contact gehad met GMR en KOW hieruit zijn geen bepreekpunten voor MR gekomen.

MR -regelement;
De vraag om een tweetal documenten door te nemen namelijk, de oplegger MR en het MR
regelement. Vóór 24 november 2021 per mail reageren hierop.

4. Mededelingen
Ouders in school;
-

Het stuk met daarin de visie rondom ouders in school is nog under construction. Wanneer
EDW alle stukken heeft verzamelt mailt ze dit naar de MR.

-

Het voorstel van de klassenouder is gedaan aan het team. De klassenouder is een
verbindende schakel tussen de ouders van de klas alsook naar de KOW. De uitkomsten van
dit voorstel worden t.z.t. per mail gedeeld met de MR en de KOW

Traktatiebeleid;
Er zal niet meer worden getrakteerd op school, dit heeft mede te maken met de gezonde school
gedachte. De kwaliteitskaart met eventuele uitzonderingen rondom dit thema wordt uitgewerkt.
Hierbij ook rekening houdende met het traktatiebeleid van de PZS en de BSO om een
doorgaande lijn hierin te creëren.

De bouw;
-

Noodlokaal is verplaatst

-

Aanbesteding is (nog) lopende

-

Geen afgeronde aanbesteding betekent dat we niet kunnen starten met de bouw.

-

Vraag is hoe realistisch het is dat we daadwerkelijk in januari kunnen gaan bouwen.

-

To be continued…

Verkeersveiligheid;
-

EDW heeft hierover contact gehad met de gemeente over de belijning, het zebrapad en de
verkeersborden. Weinig reactie van de gemeente. Boodschap van gemeente is dat deze
aanpassingen midden of eind 2022 kunnen plaatsvinden.

-

Samen met leerlingenraad wordt dit thema opgepakt en zelf verkeersborden maken.

-

Visueel kaartje van ‘nieuwe aanrijdroute’ m.b.t. kiss and ride en parkeren wordt door EDW
gemaakt en rondgestuurd naar ouders via schoudercom. MR is hiermee akkoord.

-

Oversteekplaats met leerlingen van de bovenbouw als klaarover wordt besproken met
wijkagent.

-

Fietsenstalling kan niet worden uitgebreid. Om de drukte aan het begin en einde van
schooltijd bij de fietsenstalling te minderen wordt onderzocht of er andere uit- en ingangen
naar het schoolplein mogelijk zijn.

Begroting;
Volgt in november en komt terug op de volgende vergadering.

Evaluatie brandoefening;
Volgt en komt terug op de volgende vergadering.

COVID-19;
-

De algemene RIVM-richtlijnen worden gevolgd.

-

Er zijn al een aantal groepen actief met de online lessen.

-

Er word een reminder gestuurd rondom de werking van de online lessen evenals een
reminder v.w.b. de maatregelen in de klas bij een positief geteste leerling. Hier zorgt EDW
voor.

-

Plan van voor de zomervakantie blijft van kracht rondom COVID-19.

-

Activiteiten waarbij de afstand tussen ouders niet te waarborgen is, komen te vervallen.

-

De kerstmarkt gaat om deze reden niet door. Men is op zoek naar een alternatief in
bijvoorbeeld een lichtjestocht door de harmonie, omdat er wel behoefte is aan verbinding met
de gemeenschap.

Zichtbaarheid MR via schoudercom;
-

Alle MR-leden wordt gevraagd om een foto naar JR te sturen, zodat zij hiervan een totaal
plaatje kan maken.

-

Tevens wordt het jaarplan gepubliceerd op schoudercom.

5. Rondvraag en sluiting
-

KD; er moet een jaarverslag worden vastgesteld van schooljaar 2020-2021.
AMH vraagt dit na bij FA.

-

Sportdocent is gevonden. Per 1 december 2021 zal hij starten. Hij gaat per week 45 minuten
per groep (groep 3-8) de gymles verzorgen.

