
Notulen Mr vergadering
26-04-2021 | 19.15- 21.00 | Vergadering geopend door Egbert van Rhee

Notulist: Marleen Oude Geerdink

Aanwezig

Rutger, Egbert, Susan, Elise, Annemarie, Marthe, Ivo (openbare deel) en Marleen

Egbert opent de vergadering met een vers van Jeremia 17,vers 7 en 8.

Goedkeuring notulen

De notulen van 22 -03-2021 worden goedgekeurd.

Met directie

1.  Mededelingen Rutger

Er gaat een verhaal rond waarbij er verteld wordt dat er geld betaald wordt zodat leerlingen voor
getrokken worden door de leerkrachten op school. Rutger heeft de ouder die dit bij hem
aankaartte het advies gegeven de ouder naar hem te sturen. Het verhaal is niet bekend onder
de ouders van de MR.

Rutger is met de gemeente, mede directeuren en politie in overleg over de overlast rondom
school. Er wordt veel overlast ervaren van jongeren die bijvoorbeeld op het dak klimmen maar
ook in school komen. Er worden ook spullen vernield. Naast deze overlast wordt de
verkeersoverlast besproken. Rutger heeft de aanvraag voor verkeersbrigadiers bij de Zeven Bosjes.
Dit is echter een heel traject wat in gang gezet gaat worden. Daarnaast worden er veel
parkeerproblemen ervaren rondom het schoolplein met parkerende ouders.

2. Zelftesten onderwijs

Het is nog onduidelijk hoeveel, wanneer en waarvan we de testen krijgen. De
informatievoorziening is zeer beperkt. Er zijn nog geen testen ontvangen op school. De testen zijn
op basis van vrijwilligheid. Ivo geeft aan dat het een mooie laagdrempelige manier is om
geruststelling te geven. Naast de zelftest kunnen leerkrachten ook bij een particulier bedrijf een
PCR test afnemen.



3. Ouder- enquête

Er is een samenvatting gemaakt van de ouder enquête. Deze is besproken met de MR. Er wordt
naar ouders een top 5 gemaakt met de aandachtspunten die uit de ouder- enquête komen. De
MR gaat dit communiceren naar ouders. Hierin wordt kort weergeven wat de bevindingen zijn
vanuit de enquête.

4. Update nieuwe schooljaar

Intern is het team bezig met het formuleren van een nieuwe onderwijsvisie. De uitkomst van de
ouder- enquête wordt hierin ook meegenomen. Concreet staat er nog niets op papier. Er kan wel
vanuit gegaan worden dat er niet meer gewerkt wordt vanuit stamgroepen maar vanuit
jaargroepen (vooral in de ochtenden). Mede doordat dit in de enquête ook veelvuldig
aangegeven werd door ouders. Groepsdoorbrekend werken is wel een aandachtspunt wat we in
het onderwijssysteem willen verwerken. Dit werd door ouders als meerwaarde beschouwd bij het
werken vanuit stamgroepen.

5. Formatie

Rutger heeft een opzet gemaakt voor de formatie voor schooljaar 2021- 2022. Deze opzet is
echter nog niet goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Grote veranderingen die in de
formatie plaatsvinden zijn:

- Lisette en Elise gaan ruilen met Mirjam.
- Gerlinda gaat bovenbouw IB worden. Zij gaat samen met Laura de IB taken invullen en

uitvoeren.

Er is nog 0,7 FTE ‘over’ . Deze uren zijn voor de leerkrachten om in te zetten voor hulp buiten de
klas en werkdrukverlaging. In het werkverdelingsplan wordt de precieze invulling van deze uren
bepaald met het team.

6.  Nationaal programma onderwijs (nav GMR)

Het is nog niet duidelijk hoeveel de Huve precies krijgt. Dit zal ongeveer een ton in één jaar zijn.
Het is geen subsidie maar het moet wel verantwoord worden. Rutger wil graag in gaan zetten op
de onderbouw. Zij hebben sociaal- emotioneel geleden onder de Corona lockdown. In mei- juni
moet het plan klaar zijn.

Rutgers vraag is of de MR na wil denken over het feit of we deze gelden ook voor de formatie
willen inzetten. Bv: Er is nu een grote groep 3 (30 leerlingen) hier kunnen we misschien
ondersteuning inzetten i.v.m. groepsgrootte.

Er komt een menukaart waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden wat betreft de gelden.
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Zonder directie

7. Kascontrole OV

Annemarie heeft samen met Firman Waidijk en Nathanael Engberts de kascontrole van de OV
gedaan. Conclusie was dat de administratie overzichtelijker kan. Nathanael gaf aan hierbij wel te
willen helpen. Opvallend is dat de Sintcadeaus zonder factuur betaald zijn. Geadviseerd wordt
om wel met factuur te werken.

Susan geeft aan dat er in Groenlo of Ruurlo een bedrijf zit waar school goede cadeautjes kan
kopen voor een goede prijs.

Elise vraagt zich af of het goed ging met de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is voor de nieuwe
leerlingen nog niet in gang gezet. Elise neemt contact op met Firman.

8. Vaststellen nieuwe vergaderdata MR.

2021

Maandag 20 september 19.15 uur

Maandag 1 november 19.15 uur

Maandag 20 december 19.15 uur

2022

Maandag 31 januari 19.15 uur

Maandag 14 maart 19.15 uur

Maandag 16 mei 19.15 uur

Maandag 20 juni 19.15 uur

9. Verkiezing nieuw MR lid oudergeleding

Er moet een nieuwe wervingscampagne gestart worden.

De vacaturetekst wordt gedeeld met ouders via Parro. Alle MR leden gaan de tekst lezen en
feedback voor het eind van de week naar Elise sturen.

In de statuten wordt opgezocht hoe de verkiezingen plaats moeten vinden.

Rondvraag

De invulling van schoolreisje wordt binnen school ingevuld met alternatieve activiteiten.

Volgende vergadering

21 juni volgende vergadering.

- Volgende keer agendapunten:
- Werkverdelingsplan
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