MR vergadering 5-11-2020
Aanwezig 19.00 uur: Marco, Remco, Marieke (OMR), Josephine, Veerle, Tamara, Marloes (PMR)
Aanwezig 19.30 uur: Inge, José, Wilma (MT)
Mededeling
Sine Limite, poster gemaakt voor zorg op Adwaita. Wanneer het tweede concept klaar is, wordt dit
door Inge gestuurd naar MR. MR kan dan nog meedenken en evt. aanpassen. Termijn om aan te
passen en mee te denken wordt ook vermeld zodat tijdspad duidelijk is.
Ouderbijdrage
Bedrag wordt niet aangepast.
Bijdragen geluidsinstallaties gevraagd aan OR, dit is toegekend.
Klassenbudget is ook weer mogelijk voor iedere groep.
Er zijn wat reserves, er wordt geprobeerd deze in te lopen door te investeren (bv. geluidsinstallatie).
Begroting
Vorige vergadering getoond. Alles is ingevoerd zoals gepland.
Vervolgstap: in de GMR gepresenteerd en instemming gevraagd. Tijdens eerste nieuwe sessie met
nieuwe GMR.
Eindopbrengsten
Presentatie door Jose
Eind september: eindtoesten vorig schooljaar afgenomen.
Zie verslag met uitleg.
Daar waar nodig, worden interventies, afgestemd per groep, ingezet.
GMR
Remco vertelt over de nieuwe samenstelling van de GMR. De ‘oude’ GMR wordt herzien.
Er zijn nieuwe statuten gekomen met een nieuwe indeling. Er worden nu afgevaardigden per
conglomeraat gekozen ipv 1 per school om grootte GMR te beperken.
Stemming op kandidaten gebeurt binnenkort. De gehele MR kan samen één stem uitbrengen.
Als Jose en Wilma zich niet vertegenwoordigd voelen, moeten ze dit aangeven bij het bestuur.
Communicatie corona
Vanuit de OMR is er wat verbazing over de snelheid van de besluitvorming omtrent de wissel van de
studiedag na de herfstvakantie naar een lesdag. Zowel OMR en PMR zijn onvoldoende meegenomen
in de besluitvorming.
MT geeft aan dat het snel gegaan is, de vakantie was in aantocht. Uitleg aan PMR was netter
geweest. OMR en PMR willen graag in samenwerken en moeten worden meegenomen in
besluitvorming. Een dag meer bedenktijd was fijn geweest voor communicatie naar achterban. Graag
zowel PMR als OMR eerder en meer meenemen in besluitvorming.
Rondvraag
Marieke: Hoe is de stand van zaken op school?
Het is een intensieve tijd. Lastig om vervanging te regelen en veel zorg om de onderwijskwaliteit te
kunnen continueren. We doen wat we kunnen om alles zo stabiel mogelijk te houden, dit is tot nu
toe behoorlijk gelukt. Ouders zijn erg tevreden tot nu toe.
Marco: Wat gaat er gebeuren omtrent Sint op school?
Sint komt, er ligt een corona proof plan, de werkgroep Sint is druk bezig met de uitwerking.

