Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)
datum

14 april 2021

voorzitter

tijd

19.30u online in teams

penningmeester Barbara Blad en Hadassa de Rooy

aanwezig

allen

secretaris

Christine Schrama

tekstschrijver

Anouk van Basten

ap 1

Barbara Blad

Mededelingen van de directeur
BSO is weer open voor alle kinderen, de school heeft wel zorgen omtrent deze opening. Op de BSO
zitten immers kinderen van verschillende scholen.
Oudergesprekken hebben plaatsgevonden, het was fijn de ouders weer in de school te zien.
Tegenover de school komt elke donderdag na schooltijd de biebbus.
We hebben een zebrapad naar de speeltuin, heel fijn!
Er wordt door de bouw rekening gehouden met de schooltijden. De vrachtauto’s rijden af en aan.
De kleuterklassen stromen vol, er is nu een stop tot begin januari.

ap 2

Communicatie/ stand van zaken
Betalingen in SchouderCom (Demoversie)
Via de demoversie kunnen we kijken hoe we het kunnen aanpakken en of het duidelijk is. De
demoversie is aangevraagd door Christine.
Er is een aantal opties, er zitten wel kosten voor de school aan verbonden om het voordeel uit de
betaal module te halen.
Mollie account voor iDEAL en of een account voor automatische incasso ( betalen we dit zelf of komt
dit bedrag er bij de ouders bij?).
De bedragen van volgend schooljaar worden besproken in verband met de kosten van een ideal
betaling.
Ouderbijdrage € 25,Schoolreis €28,TSO €40,De kosten voor de iDEALtransactie zijn voor de ouders. (35 cent per transactie)

ap 3

Coronamaatregelen

n

Coronagelden
Nationaal programma ondersteuning:
Er moet een schoolscan plaatsvinden van de leerlijnen op school. Er is hulp vanuit SCOL voor het
maken van de scan en om een goed plan te kunnen maken. Dit moet op school, groep en individueel
niveau. Mogelijk €700 per leerling, voor 3 jaar of per jaar over 3 jaar verspreid is nog niet duidelijk.
1 april is er een brief verstuurd over het zelftesten door de leerkrachten.
Half april komen de sneltesten naar school. Medewerkers zonder klachten 2 x per week thuis testen,

op vrijwillige basis. Bij het bron- en contactonderzoek blijven de afspraken hetzelfde. (voor meer
info zie brief in Teams)
De coronamaatregelen op school kunnen mogelijk na de meivakantie wat versoepeld worden. Met
name het gymmen in halve groepen. Dit alles hangt af van de landelijke maatregelen.
ap 4

Formatie-uren

n

Momenteel werken er 2 collega’s nog op ziektevervanging tot de zomervakantie. Na de vakantie is
deze ziektevervanging niet meer nodig en hebben we 1 fulltime baan te veel. De collega’s die
momenteel op ziektevervanging zijn aangenomen kunnen in principe niet blijven.
Met zicht op het coronaplan en de gelden die eraan komen mogen er mogelijk weer collega’s voor
worden aangenomen. Dit schept wat ruimte in de formatie, maar dit alles met een slag om de arm.
Het is nog niet duidelijk waardoor de formatie ook nog niet goed kan worden opgebouwd.
Volgend jaar zijn er 9 groepen met 8 lokalen. Dit betekent dat er weer een lokaal te weinig is er één
groep les krijgt op het leerplein. Nog een lopende zaak bij SCOL en de gemeente.

ap 5

Nieuw MR-lid oudergeleding i.v.m. aftreden voorzitter

n

Er moet een SchouderCombericht uit met een oproep voor ouders welke ouder(s) er deel willen
nemen aan de MR van De Ley.
Er wordt een gesproken over een “exit” gesprek met het aftredende MR-lid op goed in kaart te
brengen hoe het gegaan is in de MR en wat de tops en tips zijn. Dit mogelijk als aanpassing in het
huishoudelijk regelement.

ap 6

Rondvraag / Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden)

n

-

ap 7

Actiepunten

wie

wanneer

MR neemt contact op met de MR van de Leimundo over
verkeersveiligheid. We wachten op reactie!

Barbara

Als de Leimundo met een
eventuele datum komt

Brief schrijven met betaalherinnering voor de
ouderbijdrage en oproep nieuw Mrlid oudergeleding.

Anouk

Volgende vergadering

Uitzoeken hoeveel er van de ouderbijdrage betaald is wat Hadassa
de uitgave zijn.
Mathilde Wijn m.wijn@servicepunt71.nl
Contact opnemen ivm verkeerssituatie om de school.
Mogelijkheid tot een hek naast de sloot?

Christine

Voor volgende
vergadering

GMR-lid uitnodigen voor MR-vergadering

Christine

Volgend schooljaar 21-22

Uitzoeken hoe het gaat met betalingen via Mollie op
andere scholen

Christine

Uitzoeken hoe het Mollie-account moet worden
aangemaakt.

Anja

Een agendapunt voor de volgende vergadering,
huishoudelijk regelement aanpassen met mogelijk een
jaarlijkse evaluatie en een exitgesprek voor aftredende
MR-leden. (Denk aan tips en tops)

Christine

ap 8

Onderdeel van de vergadering zonder directeur

n

-

De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord)
A. van Schagen
14-04-2021

B. Blad

A. van Basten

H. de Rooy

C. Schrama

14-04-2021

14-4-2021

14-04-2021

14-04-2021

De volgende vergaderingen staan gepland op:
woensdag 12 mei van 19.30u-21.00u
formatieplaatje, kasboekcontrole voor volgende MR-vergadering, aanpassing huishoudelijk
regelement mbt tot evaluatie,
woensdag 23 juni van 19.30u-21.00u (kasboekcontrole en begroting, ouderbijdrage vaststellen

