Notulen van de MR vergadering van 03 november 2021
We hebben een Meet vergadering. Afwezig: Danielle en Nicole
De notulen van de vorige vergaderingen ( 2 juni, 30 juni en 22 september) zijn goed gekeurd.
We besluiten dat de notulen door de voorzitster en directeur getekend en al in het archief
komen.
De notulen komen ook op de site zodat ouders hier inzage in hebben.
Ook de vergader data komen op de site.


Ingekomen post: 2 exemplaren van MR magazine



Ingekomen mail: de nieuwsbrief van VOO is doorgestuurd



GMR: informatie staat op de drive van school, via de intranet pagina, zo kunnen we snel
alle notulen van de GMR inzien

Contact met MR Henricus: Danielle heeft contact gehad met de voorzitter van de MR van de
Henricus. We kwamen er niet uit om op korte termijn gezamenlijk bij elkaar te komen. We
verplaatsen het naar een later tijdstip.
In de toekomst blijven we wel twee MRen. Maar we kunnen elkaar wel opzoeken in een
overleg structuur in de gezamenlijke doelen en plannen. Als het op een stemming aankomt
gaan de twee MRen apart stemmen. We willen elkaar wel leren kennen omdat we in een
gebouw komen te zitten.
De oudervereniging is nu, op een paar handtekeningen na, een stichting. Dit was nodig om
dat de wet veranderd is. Nu is de rekening onder beheer van Surplus, waarbij het ook niet
meer nodig is om een kas controle te houden.
Stefan neemt contact op met de Ouderstichting om te vragen om een budget verhoging voor
het schoolkamp voor groep 8. Ook omdat we dan meer in de richting komen van het budget
van de Henricus. Om in de toekomst ook een gezamenlijk kamp te organiseren. Voor
komend kamp hebben ze een bestemming gevonden.
De MR stemt er mee in dat die verhoging er komt.
Aan de drive voor de MR ouders wordt nog gewerkt. Daarop kunnen alle artikelen geplaatst
worden.

Mededeling Rogier:

Meubels: Rogier, Marian en Paul zijn bij Eromesmarko gaan kijken naar meubels.
Er zijn voorbeeld inrichting tekeningen gemaakt, om ons een beeld te geven hoe het kan
gaan worden.
Op school staan een stel meubels om uit te proberen. Diverse groepen en kinderen hebben
ze kunnen proberen.
Er wordt wel overwogen gekeken naar de meubels, er zullen geen overhaaste beslissingen
worden genomen. Wat misschien inhoud, dat bij de opening nog niet al het meubilair
aanwezig is.
Het nieuwe gebouw:
bij de laatste stemming, over de nieuwe naam is eruit gekomen: kindcentrum Op de Elft
Over de belettering van het gebouw, om het gebouw te betreden en in het gebouw zelf
wordt nagedacht door Hayke.
De grote kei die gevonden is tijdens de bouw gaat ook gebruikt worden.
Ook wordt er gewerkt aan de website en het logo voor de organisatie.
De capaciteiten problemen van Liander hebben geen invloed op het gebouw.
Ten Brinke gaat de bestrating rondom regelen.
Werkverdelingsplan: is bijna klaar, het personeel had nog een aantal taken toegevoegd,
Rogier gaat nog gesprekken voeren met een aantal personeelsleden die of te weinig of te
veel uren maken.
Nieuw personeelslid voor de MR:
Joke gaat aan het einde van dit schooljaar met pensioen.
Stefan zal dit morgen alvast in de briefing vertellen.
Formatie: in november zal Rogier op het stafbureau het gesprek gaan voeren over de
formatie van volgend schooljaar.
We kunnen volgend schooljaar met 8 groepen draaien, het hangt van de werkwijze af of de
groepen ook zo verdeeld gaan worden. Dan kan er spraken zijn van functiedifferentiatie.
Er is wel krapte op de arbeidsmarkt, doordat nu met de NPO gelden veel personeel tijdelijk is
aangetrokken. Ook de invalpool is daardoor leeg getrokken. Er wordt nu al vergaderd hoe
om te gaan met de lege plekken die zullen ontstaan voor de groepen.
Misschien een idee om de Lio stagiaires alvast een contract te geven bij Surplus.
Documenten:
De documenten worden goedgekeurd. En deels op de site gezet en deels in het archief
bewaard.
MR reglement, MR huishoudelijk reglement, Jaarverslag, Jaarplan.
Rondvraag: geen

