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Goedkeuring notulen
De notulen vd vergaderingen 17-11-20 & [] zijn goedgekeurd.
Mededelingen:
● De SRK heeft sinds kort een oudercomissie. Het voorstel is om een keer kennis te maken met
hen, maar niet op korte termijn, omdat er ook een leidingwissel zal plaatsvinden binnen het
SRK. Het besluit is om tegen het einde van het schooljaar hen uit te nodigen bij een
vergadering, ter kennismaking. YdH stuurt nogmaals het visie op samenwerking binnen het
IKC op.
● Er is de wens om vaker, maar korter, te vergaderen. Er is besloten dat iedere 3e dinsdag van
de maand een MR-vergadering zal plaatsvinden, indien nodig wordt de directie hier ook voor
uitgenodigd. De pMR moet besluiten hoe zij de pMR-vergadering in het vervolg gaan
vormgeven.
Vaststellen agenda:
● De begroting was onduidelijk, er zal alleen om verheldering gevraagd worden, zodat het de
volgende vergadering inhoudelijk besproken kan worden.
● Het toegezonden tevredenheidsrapport van leerlingen is slechts ter kennisgeving.
1. Update ontwikkelingen binnen school
● Ongeveer 50 leerlingen maken gebruik van de noodopvang. De organisatie hiervan loopt
goed. Zorgleerlingen zijn beter in beeld dan tijdens de 1e lockdown. Er is geen
capaciteitsprobleem voor eventuele uitbreiding. Lastig blijft dat leerkrachten niet alleen met
1 groepsniveau te maken hebben.
● Terugkeerplan na de lockdown was gericht op 25 januari, deze moet aangepast worden
vanwege de verlenging van de lockdown.
● Voor het schooladvies van de leerlingen van groep 8 was al een plan opgesteld. Die wordt
gevolgd. De leerlingen zijn goed in beeld sinds groep 7. Er is met ouders gecommuniceerd
over hoe het contact zal verlopen. NGC zal het bericht hierover ter kennisgeving doorsturen
naar de MR . Qua schoolkeuze advies heeft er al een gesprek plaatsgevonden en vaak weten
leerlingen en ouders in groep 7 al welke school de voorkeur heeft.
● YdH heeft het voornemen om aan het MT voor te stellen om de studiedag van 27 januari te
verplaatsen naar 3 februari. Gezien de onzekerheden van de lengte van de lockdown, is het
verstandig om niet aan een datum vast te pinnen. De communicatie naar ouders moet vooral
duidelijk zijn. MvdV wil niet dat de studiedag doorgeschoven wordt, de andere MR leden
vinden het een prima plan, indien leerkrachten er ook mee eens zijn.
● Er is een nieuwe onderwijsassistente aangenomen vanuit het samenwerkingsverband. Zij zal
worden ingezet om extra begeleiding aan een zorgleerling en diens leerkracht te bieden.
● Er zijn 2 zieke leerkrachten en 1 leerkracht met zwangerschapsverlof.
● De coronasubsidies worden op dit moment niet besteed, dat zal worden opgepakt bij de
heropening van de scholen.

2. Kwaliteitskaarten
Inbreng: er zijn 5 kwaliteitskaarten toegezonden naar de MR. Kwaliteitskaarten zijn
werkdocumenten die voortkomen uit de ambities van het schoolplan. Er wordt nog gewerkt aan
de volledigheid van de kwaliteitskaarten.
Reacties: er zijn meerdere op- en aanmerkingen over wat de kinderen als basis dienen mee te
krijgen en hoe deze getoetst worden. De opmerkingen worden meegenomen in de verdere
ontwikkeling van de kwaliteitskaarten.
Besluiten: RS stuurt het leerlijn ICT op naar de MR
3. Begroting
Inbreng: de begroting is in een nieuw programma opgemaakt, waardoor niet alle kolommen
duidelijk zijn. Er ontbreekt het meerjarenplan (hebben we in 2020 wel ontvangen). En er lijkt een
fout te zijn in de salariskosten.
Reacties: zoals de begroting nu aangeleverd is, kan het niet besproken worden.
Besluiten: YdH loopt het document in het programma nogmaals langs, en zal terugkoppen met
herstel van de fouten.
4. Alcohol & drugs protocol
Inbreng: beleid vanuit het SRK en Librijn zijn toegestuurd ter kennisgeving.
Reacties: het document van het SRK heeft geen handelingsplan voor na incidenten. Het
document van Librijn is verlopen en heeft bovendien een rommelige opmaak.
Besluiten: YdH zal terugkoppelijk naar het SRK en bestuur van Librijn.
Ter tafel ingebrachte punten/rondvraag:
Geen
Sluiting
De vergadering is gesloten
Actiepunt
Toesturen samenwerkingsvisie IKC
Toesturen contactproces mbt advies groep 8
Toesturen leerlijn ICT
Nalopen begroting in het nieuwe programma,
terugkoppelen met volledig en juiste uitdraai
Terugkoppeling protocol Alcohol & Drugs
Inzending stukken voor volgende vergadering
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