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Onderwerp
Opening en vaststellen van de agenda
 Marieke kondigt aan dat ze de baan als directeur neerlegt. Het
ouderschap en directeurschap is voor haar niet te verenigen.
 Joni geeft aan dat het MR lidmaatschap ook teveel voor haar is nu zij een
studie gaat volgen.
ICT beleidsplan
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
Jaarverslag en jaarrekening MR
Het MR Jaarverslag wordt voortaan aan het eind van het schooljaar gemaakt.
Dit jaar zal het dan een verslag zijn over anderhalf jaar. Van januari 2021 tot
juli 2022.
De ouders krijgen een vergoeding van 10 euro per vergadering. Dit zal in de
jaarrekening moeten worden opgenomen.
Petra kijkt na welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn een MR cursus
te volgen.
Tip: Er zal ook gekeken moeten worden of er niet al een cursus door de Eenbes
is ingekocht. Dan blijft het budget van 2500 euro voor de MR staan.
RI&E (Risico Inventarisatie en evaluatie 2019)
Tweejaarlijks wordt er bij het personeel een tevredenheidsonderzoek gehouden.
Het personeelsgedeelte is dus niet ingevuld in deze RI&E. De RI&E wordt elke 4
jaar afgenomen.
In het document zijn een aantal zaken genoemd die niet op orde zijn. Marieke
maakt een overzicht van de zaken die nog aandacht nodig hebben.
Op de Grotenhof is het klimaat ( de ventilatie) nog steeds niet op orde vindt het
personeel. Allerlei instanties die dit hebben onderzocht geven aan dat het alles
op orde is. Binnenkort worden de screens aangepast zodat zij handmatig
bediend kunnen worden. Het blijft lastig om de gemeente ervan te overtuigen
dat het binnenklimaat (zeker met zonneschijn) niet gezond is.
Het is goed om dit als (P)MR ook in de gaten te houden en direct aan de bel te
trekken als het nog steeds niet goed functioneert.
In de activiteitenkalender dient aangepast te worden dat de RI&E eens in de 4
jaar wordt geagendeerd. (januari 2023)
Update schoolplein
Er is een ontwerp gemaakt. Omwonenden waren erg positief over het plan.
Evenals over het feit dat zij zo betrokken worden in het proces.
Tip: als er al ouders betrokken zijn geweest is het goed om deze ook van het
proces op de hoogte te houden.

Er volgt een gesprek met de gemeente om de volgende stappen te gaan
bespreken. Er zal een bureau ingeschakeld worden om de subsidies kunnen
aanvragen.
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Er is door een aantal mensen (MR en leerkrachten) een brainstormsessie
gehouden over de school op één locatie. Hier is verder geen vervolg
aangegeven.
Werkverdelingsplan 2021-2022
Het plan dient aan het eind van schooljaar gemaakt te worden voor het nieuwe
jaar. Het huidige plan is al goedgekeurd.
De inzet van een aantal collega’s is nu wel anders in deze tijden van de corona
pandemie. Er zijn geen invallers beschikbaar bij ziekte.
Begroting 2022-2026
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Betty en Paul bespreken de begroting met Marieke. Joni neemt hier nog een
keer aan deel.
Rondvraag
 De opties voor de vergaderdata worden rondgestuurd.
 Vincent: het contact met de OR is belangrijk. Vincent wil in principe het
eerste kwartier van de OR aansluiten om zaken van de MR te bespreken.
 Paul: Het is fijn als er aan het begin van de vergadering mededelingen
vanuit de school kunnen worden gedaan. De actuele zaken.
 Paul: het zou erg prettig zijn om fysiek te vergaderen.
 Christel: Chantal gaat per 1 maart op een andere school werken. Er
wordt een vacature uitgezet (intern en extern). De leerkracht wordt op
tijdelijke basis aangenomen. Christel is betrokken bij deze gesprekken.
 De quarantaine maatregelen geven veel problemen. Er zijn al klassen die
thuis moeten blijven.

