
Notulen MR, maandag 26 september 2022, 19.30 uur, locatie Wibautlaan

Notulist : Véronique

Aanwezig : Marcel, Marie-José, Selma, Emiel, Michel,  André, Lisanne, Judith en

Veronique

Afwezig :

Bijlagen : Jaarverslag 2020-2021, Concept jaarplan 2022-2023, Schoolgids 2022-2023,

MR jaarverslag 2021, MR jaarplan 2022-2023

1. Opening en welkom

Marcel heet iedereen welkom, speciaal welkom voor Lisanne, die nieuw is in de MR. André

zijn termijn is verlopen, hij heeft een jaar verlengd. Marcel is hier nog drie vergaderingen.

Emiel en Selma hebben over de opvolging gesproken, definitieve uitkomst volgt nog.

Vergaderdata zijn sinds oudsher op de maandag. Voor Selma komt de maandag niet goed

uit. Voorlopig blijft het op de maandag. Selma heeft de online MR cursus gedaan, was

informatief, een diverse groep.

2. Concept Jaarplan MR 2022/2023

Waar willen we onze aandacht op vestigen? Internationalisering (NT2, ouders die een

andere taal spreken) is nog steeds een hot item. Komt ook terug in de stukken van Michel.

Situatie rondom Corona: elke school moet zelf een draaiboek hebben (nav een template

vanuit de overheid). Wellicht zijn er facetten bovenschools maar ook op schoolniveau.

Behoud van leerkrachten blijft ook relevant. Andere punten komen we volgende keer op

terug. Termijnen staan er vermeld. Vacature voor de MR kan in de nieuwsbrief. Wellicht

weer een verkiezing. Jaarplan is verder goedgekeurd.

3. MR Jaarverslag 2021/2022

Jaar stond niet goed. Is nu aangepast. Verslag is goedgekeurd.

4. Notulen GMR

Komen volgende week. Notulen MR staan niet op de site, Véronique checkt dit.



5. Mededelingen directie

Niet veel mededelingen. Goed gestart, alle groepen bezet. NPO subsidie: vorig jaar is er

programmeren meegedaan, dit jaar graag weer doen, wel andere vorm. Club gevonden in

Amsterdam die hierin gespecialiseerd is (Media Wegwijs).  Er is een subsidie vanuit de

overheid die Michel heeft aangevraagd. Michel wil graag voor het IPC thema in november

extra ICT lessen aanbieden, die wilt hij vanuit uit de NPO gelden betalen (mocht de

subsidie niet doorgaan). Ook behoefte aan ICT in groep 3/4 oa. aan mediawijsheid en

digitale vaardigheden. Michel neemt dit mee. Instemming vanuit MR wel eerst inzicht in

financiën.

6. Jaarverslag 2021-2022

Staat op de site. Misschien in de nieuwsbrief vermelden dat deze online staan. In paragraaf

6.2 worden veel namen genoemd. Is dat de bedoeling? Laatste zin, over CITO, ze gaan over

op een andere versie, december 2023, dit wordt totaal anders. Er zijn veel andere

aanbieders. MT gaat zich hierover buigen.  Jaarverslag 2020-2021 is goedgekeurd.

7. Concept jaarplan 2022-2023

Michel zal bij 6.6. specifiek noemen dat de doelen zijn gehaald. Marcel zal deze

ondertekenen.

8. NPO gelden

Inzage in het bedrag is slecht. Dit is oa. besteed aan duurzaamheid leerkrachten,

kanjertraining, programmeren. Gaat om veel geld. Voor 2025 moet dit besteed zijn.

Er is gevraagd naar een overzicht van stand van zaken. De menukaart van de NPO gelden is

online te vinden.

9. Overblijfbijdrage

Is gerestitueerd. Helder bericht naar de ouders toe. Zijn geen vragen over gekomen. Is nu

vastgesteld om 110 euro.

10. Schoolgids 2022-2023

Aanname beleid is verder toegelicht. Hoofdstuk 5 personele bezetting is aangepast.

Huiswerkbeleid wordt herzien. Schoolgids 2022-2023 is goedgekeurd.

11. Rondvraag

Judith krijgt email binnen van MR, wordt gekoppeld aan Véronique.

12. Afsluiting


