Notulen MR vergadering 29-11-2021
Aanwezig: John, Wybren, Noortje, Dieudonnée en Ingrid

19:00 – 20:00 Publieke deel
1. Opening, incl stand van zaken
• Reacties ouderavond: Tijdens de algemene ouderavond werd de vraag gesteld of er
een derde OMR lid bij moet komen. Is er voldoende dekking omdat de
oudergeleding bestaat uit twee ouders met kinderen in de OB en MB. De meeste
punten die besproken worden in de MR zijn niet specifiek toegewezen tot een
bepaalde bouw. De huidige OMR leden geven voldoende vertegenwoordiging.
2. Notulen voorgaande vergadering (actiepunten)
• Kennismaking met de oudercommissie BSO (oudergeleding MR)
▪ Datum wordt nog gepland door Ingrid tegelijk met de ouderraad met Denise
en Mirjam. Voedingsbeleid en tariefwijziging BSO zal besproken worden. De
insteek van het voedingsbeleid is ouders bewuster te maken van gezonde
voeding op school.
• Notulen op website (missen sept + jaarverslag)
▪ Notulen zijn nogmaals voorgelegd aan Ingrid. Deze staan inmiddels op de
website inclusief het jaarverslag van de MR.
3. Aanscherping corona regels
De nieuwe maatregelen zijn nog even besproken n.a.v. de laatste persconferentie. Wij
blijven als school een goede middenweg zoeken wat passend is voor onze school. Het
belangrijkste is dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben..
4. Gesprek met de GGD, 1 december
Er staat een gesprek gepland met de GGD, om samen met een aantal ouders en leerkrachten
te praten over wat de impact van Corona (en de maatregelen) is op kinderen. Het gesprek
zal verplaatst worden naar een ander moment omdat de gezamenlijke inschatting is dat op
het moment van hoge besmettingen en maatregelen de druk te hoog is voor een goed
gesprek. Het gesprek moet plaatsvinden op een rustiger moment. Dus afspraak is om dit
gesprek te verplaatsen naar het voorjaar. Er is nu reeds voldoende druk vanuit PO-raad e.d.
om bijvoorbeeld de scholen open te houden.
5. NPO gelden
Er zijn voor de gym al nieuwe materialen aangeschaft. De gelden worden volgens plan
uitgegeven. We (directie/team) willen de NPO gelden niet inzetten voor het lerarentekort,
maar het geld komt echt ten goede aan de kinderen. Er wordt uitdrukkelijk door
Ingrid
aangegeven dat de aanvullende uren van o.a. de onderwijsassistenten niet worden gebruikt
om (kortstondige) uitval in te vullen, maar om die tijd echt te besteden aan de NPO
doelstellingen.
6. Toekomst IJwegschool als IKC
We onderzoeken de haalbaarheid voor een IKC op de IJwegschool.
7. Onderwerpen benoemen waar we de komende periode aandacht voor willen/wettelijk
verplicht zijn
• Begroting komend boekjaar
• Formatieoverzicht- en plan (a.d.h.v. 1 okt telling)
▪ Er zijn veel nieuwe aanmeldingen voor de onderbouw

8. Communicatie MR onderling en met directie
Nogmaals met elkaar afgesproken hoe we met elkaar communiceren en hoe we elkaar op de
hoogte houden van zaken die spelen. John zal bij algemene standpunten van de MR altijd
vooraf afstemmen en in de mailcorrespondentie altijd de MR mail in de CC opnemen.
20:00 – 20:30 Besloten deel

9. Onderwerpen GMR relevant voor MR.
• Jaarverslag GMR en het daarbij behorende bestuursverslag van de Sopoh zit in de
mailbox. Aanrader om dit even door te nemen.
• Er wordt nog steeds gezocht naar personeelsleden voor de GMR.

10. Rondvraag
• Stukje nieuwsbrief
Het belangrijkste onderwerp tijdens de laatste MR vergadering zijn de nieuwe maatregelen
i.v.m. Corona. Wij hebben hier uitvoerig over gesproken met Ingrid. Ingrid zoekt de
middenweg. We gaan als school respectvol om met ieders mening. Mocht u over wat voor
zaken dan ook met ons in contact willen komen, mail ons dan gerust!
11. W.v.t.t.k.

Actiepunten:
•

Kennismaking met de oudercommissie BSO (oudergeleding MR) - Datum wordt nog gepland
tegelijk met de ouderraad met Denise en Mirjam.

