MR-vergadering 08-06-2021
Gemeenschappelijk overleg

Datum
Aanwezig
Notulist

8 juni 2021
MR (volledig) + directie
NGC

Goedkeuring notulen
x
Vaststellen agenda
x
Update ontwikkelingen binnen school
Formatie
Sollicitanten blijven nodig. Leerkrachtentekort is een probleem. Er ligt een noodplan klaar voor als
vacatures niet opgevuld worden, voor ruim 2 fte.
Muziekdocent aangenomen, afgelopen maandag gestart.
Corona
Vaccinaties gaan goed door het personeel, sommigen al voor de 2e. Extra inzet voor overblijf is nodig.
Het is nog steeds een gepuzzel qua rooster. De verwachting is met het nieuwe schooljaar terug naar
het oude rooster gaan.
Werkverdelingsplan
Punten uit het team zijn aangepast.
ICT start met 0,1, omdat alles draait. Oplossen kan met een telefoontje.
IB-er proberen evenredigheid in te brengen tussen IB en RH.
Studiedag is 8 uur.
Informatieavond – uren worden verdeeld over 2 avonden.
Veel uur voor Lief & Leed, omdat het een groot team is.
pMR & seniormedewerkers kunnen het werkverdelingsplan meer profileren om in te lezen, zodat de
vragen opnieuw over een termijn/cyclus uitgezet worden. Betrokkenheid vergroten.
Besluit: het werkverdelingsplan is goedgekeurd.
Kwaliteitskaart muziek
Er is geen methode voor muziek. Begonnen met zingen, van daaruit opgebouwd. Met een nieuwe
docent is er mogelijkheid voor moderniseren. Mogelijkheid ook voor een schoolorkest en
muziekkoor.

Bij de kleuters worden ook liedjes uit grootmoeders tijd gezongen.
Kalender
Lay-out wordt nog naar gekeken.
De namen van MR-leden staan er ieder jaar in, ookal zullen er wijzigingen in het komend schooljaar
optreden.
De rekeningnummer van de OR is met name voor ouders van instromende leerlingen.
Alinea over de rol van de zorgcoördinator ontbreekt, YdH heeft genoteerd dat deze er nog in
opgenomen wordt.
TPO evaluatie
Plannen 2020 en 2021 naast elkaar houden. Nu lijkt het of er meer engels in de lessen gegeven
worden, om aan voldoende % te komen. Officiële formulier is aangepast waardoor nu aantal Engelse
activiteiten niet aangemerkt kon worden. Het aantal minuten / 30% is hetzelfde gebleven.
Complimenten voor inhoud en vorm.
Benchmark is nog steeds in een oriënterende fase. Ter informatie op de hoogte gesteld. Bijeenkomst
voor TPO scholen wordt nog steeds ieder jaar gehouden, het is nu online. Door de coronaperiode is
het lastiger om bij elkaar langs te gaan. Heel veel is daardoor blijven liggen. Hopen dat het warme
contact volgend jaar weer terugkomt.
OR begroting 2021/2022
De belangrijkste opmerking is dat de begroting voor de bushuur wellicht te laag is, omdat komend
schooljaar alle klassen een busuitje voor IPC zullen hebben.
De OR kan nog een potje begroten voor de internatinale feestdag, een bedrag ongeveer in de orde
van wat er voor Pasen is begroot.
YdH communiceert naar OR de opmerkingen.
NPO gelden presentatie
Ter info een presentatie over de tijdlijn tot aan nu.
WTTK
Informeel voorafgaan aan de vergadering: in het verleden is er ook al gewerkt aan een MRdocument, missie en visie daaruit kunnen in het nieuwe handboek verwerkt worden.

Volgende vergadering(en) & afspraken
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 1 juli, 19.30 uur RH917 (?)
Actiepunt
Format formulier advies-/instemmingsverzoek
Vacature pMR
Handboek MR deel II & deel III af
Aanleveren agendapunten + event documenten
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