Verslag MR vergadering
OBS de Vijverstee
Datum: 26-10-2020
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig OG:
- Mirre Dieleman (VZ)
- Jan Harms
- Marïet Tuitman
- Eliena van der Velde

Aanwezig PG:
- Els Bremer
- Paulien de Vries
- Yvonne Makkinga
(notulist)

Aanwezig Directie: Karen van
Geffen (vanaf 20.00 uur)

Verslag
1

Opening: Mirre opent de vergadering op 19.30 uur.
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Vaststellen agenda: De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
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Verslag vergadering 14-09-2020 + actiepunten: Yvonne noemt dat groep 6/7 voor
haar een nieuwe groep is, maar dat de groep zelf al een bestaande
combinatiegroep was.
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Mededelingen MR leden:

Deel 1 onderlinge MR vergadering
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Concept begroting MR: Er is in totaal 1.296,00 euro
beschikbaar voor MR kosten. Een deel van dit budget is
gebaseerd op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober
2020 ( 369,00 euro).
Daarnaast is er nog een PMR budget (927,00 euro). Eliena
gaat binnen dit budget een MR-start cursus volgen.
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Concept jaarverslag MR (afgelopen schooljaar). Het
jaarverslag is transparant, de vraag is of het zou moeten
worden ingekort.
Karen gaat er ook nog naar kijken.
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Begroting school (voorbespreking).
Er zijn vragen over punt 4.1 : investeringen betreffende het
binnenonderhoud. Daar staat een groot bedrag van 16.655
euro. Waar is dit voor nodig? De investering staat gepland
voor 2021 (het huidige gebouw is nog erg nieuw..).
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Voorstel werving oudergeleding 2021: dit punt komt terug bij
de rondvraag.
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Pedagogisch klimaat

Deel 2 MR vergadering met directie
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Welkom en mededelingen directie:
- De ventilatie is op afstand ingesteld (CO2 meting). De
ventilatiekleppen zijn nog niet goed afgesteld. In bepaalde
lokalen is het lawaai erg storend. Er was geen
onderhoudscontract met Van Wijnen vastgelegd. Inmiddels
is het contract wel ondertekend en kan er actie worden
ondernomen.
- Vooruitblik op de formatie van volgend schooljaar.
- Corona zorgt op dit moment voor afzegging van
scholingen. De IPC scholing van oktober kon niet
doorgaan. Dat is jammer omdat de voortgang van
bepaalde zaken hierdoor wordt gestagneerd.
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Vaststelling begroting MR.
Karen gaat hier nog naar kijken.
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Begroting school.
Vraag gesteld over 4.1 het binnenonderhoud. Waar het
bedrag van 16.655 euro naartoe gaat is bij Karen niet
bekend. Het bedrag wordt bepaald door OBM
(onderwijsbureau Meppel).
Vraag over het kopje Personeelslasten.
Karen geeft aan dat de hoge lasten van 2020 voor een deel te
wijten zijn aan de kosten van de Interimdirecteur en
locatieleider.
Verder mag er weinig geïnvesteerd worden i.v.m.de negatieve
begroting van de Stichting. Er is o.a.teveel begroot met de
Passend Onderwijsgelden (stichtingbreed).
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Corona en de toekomst.
Voor de herfstvakantie waren er twee Covid besmettingen op
school, een leerkracht en een stagiaire. Via teams en MOO
konden de leerlingen thuis inloggen en huiswerk maken.
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In principe kunnen alle leerlingen thuis inloggen als er een
schoolsluiting plaats zou vinden. Het is daarbij belangrijk dat
iedereen thuis voorzien is van een device. Het idee is
geopperd om samen (leerkracht en groep) in de ochtend op
te starten via Teams. Instructie en contactmomenten worden
door de ouders aangeraden.
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Verbinding van het team.
Weinig samenzijn van het team op dit moment i.v.m.de
huidige Corona situatie en maatregelen. Karen heeft bijna
met alle personeelsleden gesprekken gevoerd.
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Rondvraag:
Eliena vraagt naar de werving oudergeleding MR voor
schooljaar 2020-2021 (punt 8). De vacature die Mirre heeft
opgesteld wordt akkoord bevonden. We gaan volgend
schooljaar verder met een 6-persoons MR.

X

Wat gaat de school doen met het Sint Maarten feest? En
Sinterklaas?
Voor het eerstgenoemde feest worden er wel lampions
gemaakt maar dat betekent niet dat je er mee langs de
deuren hoeft te gaan. Ouders beslissen hierover, niet de
school.
Bij het Sinterklaasfeest zullen er geen zwarte Pieten meer
zijn, dat is een Stichting besluit. Verder wordt ervan
uitgegaan dat de scholen zelf, in samenspraak met de OV,
bekijken wat er mogelijk is.
Hoe het Kerstfeest dit jaar gaat ingevuld worden is nog niet
duidelijk.
Sluiting: Mirre sluit de vergadering om 21.30 uur

Legenda
IP = Instemmingsbevoegdheid personeel
IO= Instemmingsbevoegdheid ouders
AP = Adviesbevoegdheid personeel
AO = Adviesbevoegdheid ouders
I = Informerend door directeur/ bevoegd gezag
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