Notulen
MR Vergadering 01-10-2020
1. Vergadering geopend door interim voorzitter.
2. Iedereen stelt zich kort voor.
3. Nu hebben we 2 ouders en 2 leerkrachten in de MR, officieel is het 3 om 3. Voor nu houden we het zo omdat we
klein zijn, ook qua leerkrachtencapaciteit. Mochten we denkkracht nodig hebben, dan organiseren we een denktank
met ouders.
Voorzitter: Paul
Vervangend voorzitter: Alex
Secretaris en penningmeester: Jytte en Fleur bij toerbeurt
4. Maaike komt voorlopig bij de MR vergaderingen zitten. Uiteindelijk komt Maaike op uitnodiging (kan ook deels bij
een vergadering voor bepaalde punten over bijv procedures).
Alle stukken die als MR besproken moeten worden staan in de jaarplanning. Ongeveer 2 weken voor een
vergadering wordt gekeken of er input van Maaike nodig is en of zij nodig is bij de vergadering.
5. Paul geeft aan zich graag in te willen lezen in de verstuurde stukken. Het enige stuk wat nu officieel verstuurd is, is
dat de Joseph nu een deel-raad heeft, daar is akkoord op (we vallen onder dezelfde Brin maar hebben een aparte
MR).
Verder zijn er geen stukken; de jaarplanning is door de MR van vorig schooljaar goedgekeurd, dit was het enige stuk.
Maaike gaat opzoeken of er stukken zijn rondom de oprichting van de school, de begroting, etc.
6. Jaarplanning met vergaderonderwerpen is beschikbaar. Deze staat niet helemaal vast, er kunnen dingen
veranderen wanneer nodig.
De SCOL academie biedt op 12 november een avond aan over de MR. Paul gaat hier sowieso heen.
7. De vraag is of we weer ouders in school willen nav de persconferentie.
Er zijn veel nieuwe kinderen die graag hun ouders mee naar binnen willen, maar voorzichtigheid is geboden. Maaike
doet er een bericht uit naar de ouders om weer even waakzaam te zijn. Vooral bij brengen en halen van de kinderen.
Bij kindgesprekken of workshops mogen de ouders wel binnen komen, mits er geen klachten zijn.
8. Er komt inzicht in het financiële plan. De begroting gaat per kalenderjaar dus Maaike is bezig met de begroting van
2021. Er is een scheiding in de begroting voor lunch en die voor ouderbijdrage.
Lunch geld per jaar betalen is voor sommige ouders niet haalbaar dus er moet ook per maand betaald kunnen
worden.
Voor kinderen waarvan ouders het lunchgeld niet kunnen betalen wordt gekeken naar wat ze wel kunnen betalen.
Volgende vergadering bespreken we de begrotingen voor de ouderbijdragen, de lunchvergoeding en 2021. De
begroting van 2020 moet ook bekeken en afgesloten worden. Maaike zorgt dat deze beschikbaar zijn.
9. Paul, Jytte en Alex zijn geïnteresseerd in deze training en geven zich op. Fleur heeft de training al een keertje
gevolgd bij een vorige school.
10. Paul stuurt voorstel jaarplanning met vergaderdagen. De vergaderig zal voortaan om 16.30 beginnen.
11. Alex: in de agenda staat op 6 oktober Opening van de school-viering, gaat dit nog door? Maaike: nee dit is
afgelast ivm Corona, het is leuker om het met de ouders erbij te vieren.
Maaike vraagt aan Margreeth of ze dit uit de agenda wil halen.
Paul: 'Meningsvorming over concept schoolgids' hebben we niet besproken.
Maaike: Niemand leest een schoolgids dus is het nuttig om er eentje te maken? We kunnen een soort standaard
schoolgids format opmaken in venters. Daar kunnen we per vandaag bij dus daar ga ik mee aan de slag. Deze gaan
we bespreken voordat de schoolgids online gaat.
Paul: we hebben voor 2020 ook een MR budget, laten we de volgende vergadering overleggen wat we daarmee gaan
doen.

