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Notulen MR vergadering d.d. 24 november 2020
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.
2. Mededelingen.
Er is overleg geweest tussen KD namens de parochie en kom-Leren inzake de financiële bijdrage
van school aan communie / vormsel. De kosten zijn in het vervolg voor de parochie. Op de 10
Bunder faciliteert wel verder ruimte en personele inzet (bijv. muzikale voorbereiding).
De MR ontving een update van het Jaarplan 20-21 met evaluaties uit oktober.
3. Integraal Huisvestingsplan
Info door Eefje. Huisvestingsplan is goedgekeurd, de volgende stap is het opnemen in de
gemeentelijke begroting. Dat is nog niet gebeurd. Eefje heeft bij het bestuur neergelegd dat zij
geen anderhalf jaar kan wachten.
4. Formatie 2021 (nog vertrouwelijk, wordt met team nog op 7 dec. besproken) We zien een gestage
(verwachte) groei van het aantal leerlingen.
Momenteel voert Eefje de dialoog met de IB’ers hoe groot hun aandeel in de formatie moet zijn.
De tabel ondergaat staande de vergadering een lichte correctie.
5. Eindrapport RI&E. (Risico Inventarisatie en Evaluatie) De taak om gegevens aan te leveren is
vanuit het bestuur nu naar de directeuren doorgeschoven. Sturend op Betekenisvol leidinggeven
is de prioriteit momenteel wat lager. Op diverse items hebben we niet veel invloed. De quickscan
bespraken we evenwel reeds in maart. Dit punt schuiven we naar januari. Eefje wil er toch wat
dieper op ingaan.
6. Mobiliteit (vertrouwelijk, komt 7 dec in het team)
Het nieuwe college van Bestuur hangt het Rijnlands model aan (minder top-down). Perroen en
Kring zijn gefuseerd tot ZIEZO. Nu zoeken 2 directeuren een plek. Er is een scenario-groep die dit
proces begeleidt. Vooral denkend vanuit de lange termijn.

7. Overleg en uitwisseling MR-KOW. Er is nog geen overleg geweest tussen Gianni en Jacq. Eefje
geeft een update van de bijeenkomsten n.a.v. de communicatie met Manon.
8. De notulen van 15 september 2020, door Franco verzorgd, worden met enkele kleine wijzigingen
vastgesteld.
9. Wat verder ter tafel komt
KD: We spraken ooit over slofjes om de modder in school te beperken. EdW: Die zijn niet
aangeschaft, we hebben andere acties genomen. Samen zijn we het eens over: Ouders hebben
ook een taak in het bespreken van het speelgedrag in het park.
EdW: De gemeente heeft het park dit jaar gecontroleerd en er zijn zaken hersteld en verbeterd.
Deze terugkoppeling loopt via Anita.
GB: op SC staat vaker dat een leerkracht ziek is. De reden staat er niet bij.
EdW: dat is inderdaad onderhavig aan de privacy. Mocht het wel Corona-gerelateerd zijn, dan zal
de aard van de mededeling anders zijn.
KD: Een compliment voor de wijze en frequentie van communicatie door Jolie!
10. Sluiting van de vergadering om 20.20

