Notulen Mr vergadering
22-03-2021 | 19.15 - 21.00 | Vergadering geopend door Egbert van Rhee
Notulist: Marleen Oude Geerdink

Aanwezig
Rutger, Annemarie, Egbert, Elise, Susan en Marleen
afwezig m.k: Marthe

Opening
Egbert opent de vergadering psalm 139, een lied van David.

Goedkeuring notulen
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.

1. Mededelingen Rutger
Zie onderstaande punten.

2. Evaluatie afgelopen tijd
-

-

-

Er wordt opgemerkt dat de ‘rek’ er wel steeds meer uit is wat betreft de Corona
maatregelen. Directie merkt dit ook op school.
Er wordt voor gekozen om zonder ouders op kamp te gaan. Vanuit de MR kwam de
vraag of het nog verschil maakt of ouders ingeënt zijn. Hier is op bestuurlijk niveau
nog niet over gesproken. Schoolreisje wordt afgeblazen dit jaar. Parken blijven dicht.
Er wordt naar een alternatief gezocht.
Als team hebben we de afgelopen tijd al gepraat over het onderwijs voor volgend
jaar. Hierbij heeft het team vanuit onderbouwing gesproken over het waarom het
team dingen op een bepaalde manier doet en vanuit welke visie. Er wordt gekeken
naar de 3 kernwaarden van de Huve en van daaruit wordt het onderwijs
vormgegeven.
Annemarie geeft aan om aan het eind van dit schooljaar te stoppen als MR lid. Er
worden daardoor nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

3. Ouderenquête
Personeel wordt gevraagd om ouders erop te attenderen om de enquête in te vullen.
Enquête wordt tijdens de PLP weken (12 - 30 april) opengezet.
MR heeft 3 dagen de tijd om aanmerkingen te sturen. Marleen stuurt het vrijdag naar
ouders.

4. Werkverdelingsplan
Marleen geeft aan dat dit punt binnenkort binnen het team weer opgestart wordt. De vraag
aan de MR is om hier te zijner tijd kritisch naar te gaan kijken. Met name naar bijvoorbeeld
werkdruk en pauzetijden.

5. Verkiezingen GMR
Marleen legt uit dat er GMR verkiezingen aankomen. De oudergeleding kan hun unieke stem
uitbrengen op de ouders die zich aangemeld hebben. De personeelsgeleding brengt hun
unieke stem uit op de personeelsleden die zich aangemeld hebben.

6. Salarisschaal docenten
Marleen geeft aan dat er bij de GMR navraag gedaan is naar de procedure om promotie te
maken van een LA naar een LB functie binnen school.

7. Samenstelling team
De teamleden met vaste uren kunnen blijven. Er zijn een aantal variabelen zoals
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekteverlof. Wat hiermee gaat gebeuren is nog
niet helemaal duidelijk i.v.m. personeelswisselingen.
Er gaat waarschijnlijk een personeelsruil gaat plaatsvinden tussen groep 2 en 3.

Rondvraag
Nationale herstelplan is binnen het MT over gesproken. Zij willen eerst afwachten wat
hiervan op scholen terecht komt. Dit geld is niet structureel, dit maakt het lastig.
Er komt een nieuwe VMBO in Almelo; een samenstelling van Erasmus, Pius en Noordik. Dit
maakt dat er 2 VMBO scholen in Almelo zijn.
dde OV. Deze afspraak wordt binnen twee weken afgerond.

Volgende vergadering
26-04-2021
Punt op agenda: Opvolging Annemarie als MR lid
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