
Notulen MR vergadering 28 september 2022

Aanvang: 19.00 uur
Locatie   : Riederhof
voorzitter: Liesbeth Jonkergouw
notulist   : Jolanda de Graaff

Aanwezig : OMR: Richard de Wit, Cindy Blommensteijn (via Google Meet) en
Leon Scheppink.

PMR: Jacovine Hall, Stephanie Engels, Liesbeth Jonkergouw en
Jolanda de Graaff.
Directie: Hanneke Meulblok

1. Opening.
Liesbeth opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het
bijzonder onze nieuwe MR leden Richard en Jacovine.

2. Sectorplan Covid-19 2022-2023
Er zijn door de overheid kaders opgesteld voor het sectorplan. De overheid is
dan ook leidend voor de fases die in het land gelden. Het bestuur en de
school zelf mogen hier kleine delen zelf van bepalen. Wat duidelijk is dat
wanneer een fase ingaat, dat deze fase dan minimaal 2 weken zal duren.
Wordt er bijvoorbeeld door de overheid bepaald dat er niet meer binnen
gesport mag worden, dan stopt bij ons op school de gym ook.
Vragen vanuit de MR:
1. Er zijn een tijd terug CO2-meters geplaatst door het bestuur. Hoe gaan we
te werk qua ventilatie? In de GMR en directieberaad is aangegeven dat er
voor elk lokaal nieuwe CO2-meters zijn aangeschaft. Hanneke vraagt na
wanneer deze geplaatst gaan worden.
2. De wasstraat is nog niet opgenomen in het schema voor ons
schoolgedeelte. Dit wordt later toegevoegd bij het ingaan van andere fases.
Het is een levend document.
Hierop aansluitend geeft Hanneke aan dat er weer vochtige doekjes voor de
klassen en testen voor personeel en kinderen klaarliggen op de 3 locaties.
3. Wat te doen als er ineens veel zieken zijn binnen een groep? Dan wordt het
advies van de GGD gevolgd.
4. Wanneer wordt de kinderopvang geïnformeerd? De lijnen met onze 5
kinderopvangorganisaties zijn erg kort. Zodra de overheid bericht geeft van
een verandering in de fases, zal hierop geanticipeerd worden.
5. Hoe gaan we om met de verklaring van de arts? Er zal een verklaring van
de huisarts gevraagd worden.



Vraag vanuit de MR naar de directie: Bij wisseling van fases is het wenselijk
dat de MR wordt meegenomen in de te nemen acties. We denken graag mee
in het belang van de kinderen en school.

3. Vaststellen agenda en actielijst
Er wordt een punt toegevoegd bij mededelingen vanuit MT. Er is geen
actielijst.

4. Kort bespreken notulen 29 juni 2022 en bespreken actielijst.
De actielijst van de vergadering van 29 juni is helemaal afgevinkt. Notulen
worden vastgesteld. Jolanda stuurt deze door naar Freda om ze op de site te
plaatsen. Stephanie zorgt dat ze in de personeelsmemo komen te staan.
We zetten het punt NPO-gelden op de agenda voor de volgende vergadering.
Graag opheldering hoe het nu verder gaat met Globe en NT2.
Ook een tip van Richard. Omdat we zo'n goede samenwerking hebben met
de opvangorganisaties, vragen waar er daar mensen zijn meer uren willen
werken en wellicht kunnen wij hen dan inzetten als onderwijsassistenten /
pedagogisch medewerkers.

Iedereen kan nu in de drive.
De taken binnen de MR worden bekeken. Richard is met ingang van de
volgende vergadering voorzitter. De rol van secretaris wordt door Jolanda
waargenomen

5. Vaststellen jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag wordt vastgesteld. Suggestie richting MT voor het vaststellen van
het vaststellen van het vakantierooster. Stuur een poll uit naar werknemers of
ouders wat de voorkeur heeft bij de extra dagen die ingezet worden rondom
de vakanties.

6. Mededelingen / vaststellen taken
Richard biedt zich aan als nieuwe voorzitter. Jolanda blijft secretaris. Liesbeth
blijft onze vertegenwoordiger van de GMR namens de personeelsgeleding.
Richard bekijkt de data en kan misschien ook een aantal vergaderingen
bijwonen als vertegenwoordiger namens de oudergeleding.

7. Mededelingen vanuit het MT
Het advies wordt gegeven om met de ouderraad in gesprek te gaan over de
bepaling van de bedragen van de ouderbijdrage. Jacovine gaat voor de
volgende vergadering uitzoeken welke rol de MR heeft bij het vaststellen van
de ouderbijdrage. Liesbeth zoekt in oude notulen naar wat er tot nu toe door
de MR gedaan is mbt de ouderbijdrage.



8. GMR
- Er is een presentatie gegeven mbt de financiën, we hebben een financieel
gezond bestuur.
- NPO-gelden gaf nog de nodige discussie bij de andere scholen. Dit punt
komt bij de volgende vergadering terug.
- Er komt weer een inspectiebezoek voor het bestuur.
- Er is een start gemaakt met de werkgroep meerjaren SBP
- Er zijn 3 nieuwe leden voor de raad van toezicht.
- Er zijn 2 mensen benoembaar gesteld om de nieuwe directeur bestuurder te
worden van het bestuur PCPO.

9.       Vragen ouders/ leerkrachten
- Er is een ingekomen brief van een ouder, mbt sint en kerst. In het kort: De
ouder wil geld/ cadeaus inzamelen voor kinderen waarvan de ouders geen
geld hebben om dit zelf te kopen. Een mooi initiatief vind de MR. We vragen
na bij Hanneke wat de mogelijkheden zijn.
- Ook Hanneke had een verzoek gehad waarbij ouders voorstellen om
lunchpakketten te maken voor kinderen die dit nodig hebben. Lastig qua
privacygevoeligheid en schaamte. Ook dit vindt de MR mooie initiatieven.
Jolanda koppelt beide initiatieven terug naar Hanneke.

10. Rondvraag
Kunnen we alvast nadenken over de ouderavond van de MR? Iedereen denkt
na over eventuele onderwerpen en dan komt dit als punt terug op de volgende
vergadering.

11. Sluiting.
Liesbeth sluit om 20.40 uur de vergadering.


