
NOTULEN MR 9 november 2022

AANWEZIG

✔ Helen Hendriks (HH) (penningmeester) ✔ Cynthia van Linschoten (CL) deelnemer

regioraad + voorzitter 2

✔ Majka Vis-van Dijk (MVD) (secretaris) ✔ Renske Donselaar (RD) voorzitter 1

✔ Marloes Brussen (MBr) ✔ Jasmin Jenczmyk (JJ) deelnemer

regioraad

Punten Actie
Opening.

Notulen vorige vergadering vaststellen 6 juni 2022

Agenda wordt vastgesteld
● Kennismaking Jolanda en gezamenlijke werkwijze vaststellen

(zie ook documentenoverzicht MR)
● Mededelingen bestuur (o.a. stand van zaken schoolplein)
● Nieuws uit regioraad
● Ouderbijdrage
● Sponsoring (OV)
● Jaarplan opstart maken
● JOGG
● W.v.t.t.k. (b.v. datum etentje in de zomervakantie?)

Kennismaking Jolanda en gezamenlijke werkwijze vaststellen
Werkwijze vooral professioneler laten zijn, bijvoorbeeld door goed duidelijk
te maken welke documenten er zijn, welke goedgekeurd moeten worden en
alles goed noteren.
Afspraken ook nakomen en niet laten liggen.

Documenten die zijn doorgenomen:
Werkplan is een MR reglement. Staat bijvoorbeeld in wie de voorzitter is, wie
penningmeester e.d. Kan goed gecombineerd worden met welke punten we
dit jaar willen bespreken.



Werkplan / jaarplan in januari vaststellen.

Schoolplan (1 keer per vier jaar). 2023 tot 2027. Dan moet er weer een
nieuwe komen. Wordt met het hele team besproken wat er in moet komen te
staan en uiteindelijk is Jolanda degene die hem vormgeeft. MR instemming.

Jaarplan/jaarverslag (1 document) ligt er, maar is niet helemaal zoals we
hem willen. Volgend jaar wordt hij aangepast naar onze wensen.

Zorgprofiel vanuit Marieke. Daarin staat o.a. beschreven wanneer welke
toetsen worden afgenomen en wat erna mee gebeurd (zwakke leerlingen
ondersteunen e.d.)

Schoolondersteuningsprofiel heeft Marieke geschreven en zodra hij af is
krijgen wij die ook te zien.

Veiligheidsplan. Risicoinventarisatie. Plan vanuit Edumare.
Schoolveiligheidsplan eens per vier jaar bekeken en eventueel aangepast.

Schoolgids en schoolkalender veranderen niet veel en staan op de website.

Groepsindeling en formatieplan gaat Jolanda na of dat nog allemaal
up-to-date is. Een formatieplan voorleggen is misschien niet meer verplicht.

Jaarrekening en begroting voor de OV. OV moet zich eigenlijk elk jaar
richting MR verantwoorden. Dit is niet gebeurd. Wellicht contact met OV
opstarten. Penningmeester moet gelden verantwoorden. Gelden worden het
eind van het schooljaar in samenspraak en na goedkeuring van MR
besproken en vastgesteld. Dan kan de ouderbijdrage begin van het nieuwe
schooljaar binnengehaald worden.

Werkverdelingsplan. Eind juni en PMR moet daarop instemmen.

Schoolgids is ook ter goedkeuring. Documenten die goedgekeurd moeten
worden en wanneer goed noteren. Renske past documentenoverzicht aan.

Werkwijze:
Om achterlopen te voorkomen vaker tussendoor een digitaal uurtje om even
op te frissen wat er nog allemaal moet gebeuren. Eerstvolgende 7 december
14:30 MR online. (Majka stuurt Teams uitnodiging)

Documentenlijst bij vergaderingen erbij houden en Jolanda alleen vragen als
dit nodig is. 10 januari 2023 is Jolanda er weer bij.

Mededelingen bestuur
Schoolplein wordt gezocht welk bedrag er is vanuit de drie scholen. Het is
begroot, maar dat mag eigenlijk niet. Er wordt nu uitgezocht welk bedrag er
beschikbaar is en wat er nog uit sponsoring moet komen.
Manuela (ROK) heeft deze taak op zich genomen als projectleider.



Aanschrijven subsidies, navragen wat het budget is. Zij benaderd
momenteel drie bedrijven. Daaruit moet een keuze worden gemaakt.

Bezig met het strategisch beleidsplan. Wordt morgen doorgenomen in
Abbenbroek. Daarop wordt het schoolplan geschreven. Directeuren,
personeel en ouders mogen hierbij meedenken.

Nieuws uit de regioraad
Agenda van de regioraad moet eigenlijk ook door het team of door de MR
bekeken worden en input gegeven. Deze input wordt dan door Jasmin of
Cynthia doorgegeven worden tijdens de regioraad.
Documenten moeten vooraf gemaild worden. Dan kan er commentaar op
gegeven worden.

Vergaderingen van de regioraad (data) van tevoren bekijken en hierop de
vergaderingen MR aanpassen, zodat de documenten doorgenomen kunnen
worden. Regioraad is ongeveer eens per 6 a 8 weken. Cynthia deelt vooraf
de stukken en achteraf de notulen. Volgende is 7 januari.

Ouderbijdrage
Veel verschil per school en veel ouders betalen ook niet. Scholen die niet
meer werken met ouderbijdrage gaan nog delen hoe zij het dan oplossen.
Dit is besproken in de regioraad en Cynthia deelt t.z.t. de notulen.

Brief over ouderbijdrage gekregen. Willen we dat nog? Kansengelijkheid.
Vorig jaar al weinig betaald. Is voorheen ook d.m.v. een brief
gecommuniceerd en er wordt gezien dat het hiermee niet altijd duidelijk
overkomt of niet goed terug te vinden is. Moet opgenomen in de schoolgids.
Idee is ook dat als er minder dan 80% wordt betaald wordt er activiteiten
niet doorgaan.

Sponsoring
School moet toestemming geven als we gebruik willen maken van
sponsoren. Dit staat nu niet in de schoolgids.
Doorgeven aan OV dat sponsoren regelen mag, maar dan wel goed
communiceren over welke tegenprestatie er geleverd moet worden. DIt ook
in overleg met Jolanda.

Jaarplan maken
Punt volgende vergadering. Tijdnood :)

JOGG
Doorschuiven naar andere vergadering, Kan nu nog niet veel mee gedaan
worden en er staan veel items op de agenda.

W.v.t.t.k. (b.v. etentje in de zomervakantie?)



Rondvraag en afsluiting:

Voorlopige agenda:
10 januari regioraad bespreken
Belangrijke punten als er iets wegvalt:

Actiepuntenlijst: MR OBS BRANDING:
 
Datum  Onderwerp  Afgerond  Wie 
9/11/22 Actiepuntenlijst:
 

Rik alle notulen mailen voor de website MDV
Marieke na cito M toetsen uitnodigen voor een toelichting
schoolrapportage
MR leden na schooltijd afspreken met OV (Brenda en
Jaynee) Charlotte en Jaynee vragen wie contactpersoon is

MDV

Teams uitnodiging sturen MDV
Helen geeft door aan OV akkoord voor sponsoren HH


