Notulen MR vergadering 13 oktober 2021
Aanwezig: Patty, Femke, Robbert, Lynn, Joey, Monique, Yvonne, Diny.
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
Voorafgaande aan deze vergadering heeft Yvonne de oudergeleding geïnformeerd over de
trendanalyse.
De voorzitter heeft voor stukken getekend (schoolgids 2021-2022, jaarplan 2021-2022).
3. Notulen MR vergadering 8 juli 2021
T.a.v. de aktielijst:
- Yvonne heeft niet met Petra naar het exploitatieoverzicht gekeken. Zij neemt nu deel aan
de werkgroep Financiën binnen Leerrijk, waardoor veel duidelijk geworden is.
- Ouders zijn via de nieuwsbrief geïnformeerd over de vrijwillige bijdrage voor het
overblijven.
- Het taakbeleid 2021-2022 is rond maar moet door Yvonne nog naar de MR gemaild
worden.
4. Plannen vergaderdata 2021-2022
We spreken af om op woensdag te gaan vergaderen: 1 december 2021, 9 februari 2022, 13
april 2022, 1 juni 2022, 6 juli 2022. Op 13 juli plannen we een reservevergadering.
5. Mededelingen Yvonne
Schoolgids
Bij Leerrijk zijn twee kwaliteitsmedewerkers benoemd. Zij hebben met Yvonne gekeken naar
het schooljaarplan van Kinderboom. Het plan is meteen goedgekeurd. Als vervolg hierop is
Yvonne de informatie aan het invullen op School op de kaart. De omschrijving van een aantal
zaken is aangepast in de schoolgids op de website. Daarom ziet deze er nu wat anders uit.
Yvonne krijgt ook nog scholing op dit terrein. De nieuwe schoolgids zal dan in de toekomst
sneller gerealiseerd zijn.
Inspectiebezoek
Op verzoek van onze school zal de inspecteur Kinderboom opnieuw bezoeken. De
kwaliteitsmedewerkers keken mee naar wat door de inspectie verwacht wordt. Enkele zaken
moeten nog goed op papier komen. Yvonne is hiermee aan de slag gegaan. Zodra alles op
orde is, wordt de inspectie uitgenodigd.
Renovatie werkzaamheden
Het ventilatiesysteem is geplaatst. De norm Co2 is nu goed, m.u.z. van de koffiekamer en
conciërge ruimte. Het dak is bijna klaar, ook de goten zijn aangepast.
In de herfstvakantie worden de ramen in de aula verhoogd en voorzien van dubbelglas en zal
ook alle verlichting vervangen worden door LED verlichting.
Jaarplan NPO
Het plan is goedgekeurd door het bestuur. De scholingen die genoemd werden, worden
opgestart. Gedurende het schooljaar zal er nog scholing toegevoegd worden.
Vervanging
Helma gaat het studieverlof van Monique vervangen.
Jeugdgemeenteraad en leerlingenraad
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Vandaag start de jeugdgemeenteraad. Voor onze school zijn er twee afgevaardigden.
De leerlingenraad voor onze school start binnenkort. Van de groepen 6-7-8 hebben 9
leerlingen zitting. Drie uit elke groep.
6. Schoolgids 2021-2022
Hiervoor is door Robbert getekend, en is geplaatst op de website.
7. Taakbeleid 2021-2022
Dit is rond maar moet door Yvonne nog naar MR gemaild worden.
8. Jaarplan 2021-2022 (inclusief scholingsplan)
Gedurende het schooljaar zal het nog aangepast worden. Een deel van de gelden zouden
gereserveerd moeten om uitkeringen over twee jaar te kunnen bekostigen. Op Kinderboom
zijn er geen extra benoemingen geweest, dus is het idee om alle gelden in te zetten. De
begroting hiervoor moet Yvonne binnenkort bij Leerrijk gaan bespreken. Mogelijk dat er op
aangedrongen wordt om toch geld apart te zetten op solidariteitsbasis.
9. Exploitatieoverzicht en begroting
Yvonne legt uit aan de hand van het digitale schema. NPO gelden zijn nog niet opgenomen.
Alles loopt in de pas. Waar overschrijding is, worden, waar mogelijk, NPO gelden ingezet.
10. Continurooster
Na eerste gewenning met wat praktische probleempjes loopt het nu eigenlijk wel goed.
Yvonne heeft overleg met begeleider gehad en een keer meegedraaid. Kinderen lijken het
over het algemeen fijn te vinden. In groep 1-2 zijn de kinderen op donderdag helemaal op,
de dag lijkt dan extra lang voor de kinderen.
Hier en daar is er nog discussie over gezonde lunch. Voor school betekent dit geen snoep. In
de schoolgids staat een lijst met wat wel mag.
In het team dit ook nog eens evalueren.
11. Sponsoring
Dit jaar is er nog niets gepland waarvoor dit nodig zou kunnen zijn. OV overweegt nog acties
met Kerst.
12. Inbreng OV
* Het decor voor Sinterklaas moet vervangen worden. Ook versieringen zullen aangepast
moeten worden. Dit moet in OV en werkgroep nog besproken worden.
* Het stukje van de OV voor de schoolgids is aangepast. Op de website is dit inmiddels ook
gebeurd.
* De noodlokalen van de BSO zouden vervangen worden. Wanneer? Het tijdstip is nog niet
duidelijk. Overleg met wethouder en Leerrijk hierover volgt binnenkort.
13. Actie- en vergaderkalender 2020-2021
Alles is gerealiseerd, alleen het Taakbeleid 2021-2022 moet nog naar MR leden gemaild
worden. Bij de volgende vergadering zal de kalender voor het huidige schooljaar
gepresenteerd worden.
14. Bespreekpuntenlijst juli 2021
T.a.v. corona maatregelen:
De kinderen spelen rustiger nu ouders niet op het schoolplein komen. Misschien moet dat zo
blijven.
T.a.v. Toekomst Kinderboom:
We besluiten om nu als MR geen signaal af te geven bij de Gemeente. Overleg is in volle
gang, het zou misschien averechts kunnen werken als we actie ondernemen. Yvonne volgt
het overleg en praat MR bij indien nodig. Op 2 december is er een opinie vergadering in de
gemeente. In februari wordt er een besluit genomen.
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T.a.v. bekostiging overblijven bij continurooster:
Yvonne onderzoekt of het mogelijk is om via Parnassys Schoolkassa te starten. Ouders
krijgen dan via Parro bericht om met I-deal te betalen. Dit moet nog met ICT-ers bekeken
worden.
15. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Yvonne en Lynn verlaten de vergadering.
16. Ouderklankbord
Op dit moment is er geen aanleiding om dit organiseren. Indien nodig pakken we dit later
op.
17. Ingekomen stukken:
Team:
- Notulen studiemiddag 6 juli 2021: geen opmerkingen
- Notulen teamvergadering 2 september 2021: geen opmerkingen
- Notulen studiemiddag 16 september 2021: geen opmerkingen
OV:
Zie punt 12
GMR:
- notulen GMR vergadering 14 juni 2021: geen opmerkingen
- notulen GMR vergadering 14 juli 2021: geen opmerkingen
- GMR nieuwsbrief juli 2021: geen opmerkingen
18. BVL en Arbo
BVL is overgenomen door Nicol en Ivonne. Punten voor onze agenda moeten ze melden.
Hier moeten zij nog wel op geattendeerd worden.
Op dinsdag 19 oktober is er voor groep 7 en 8 het project Dode hoek.
19. Sluiting

Aktielijst
Taakbeleid 2021-2022 naar MR mailen
Agenderen in teamvergadering: evaluatie continurooster
Nicol en Ivonne tippen over BVL punten
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