Datum: 3 februari 2022
Tijd: 19:15 uur –
Locatie: Digitaal
Notulist: Bas

Aanwezig:
Marian
PMR: Debby, Huib
OMR: Tanja, Boudewijn, Bas
Afwezig:
Sarina (met kennisgeving)
1. Opening
Huib heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Toegang tot de MR mailbox komt steeds dichter. Debby verwacht dat dit punt binnenkort is opgelost.
Boudewijn geeft aan dat de voorgestelde vergaderdata (zie notulen vergadering 23 november 2021,
punt 4) niet aangepast hoeven te worden.
Het MR jaarverslag 2020-2021 moet nog op de website van de school worden gezet. Actie: Marian
Na evaluatie is besloten niet verder te gaan met de huidige schoolfotograaf.
Een vraag van Tanja over de extra week kerstvakantie is verplaatst naar de rondvraag.
3. Vaststellen notulen
De notulen van de MR vergadering van 23 november 2021 zijn ongewijzigd vastgelegd.
4. Arbo-evaluatie RI&E
Marian heeft het RI&E eindrapport toegelicht. In het PvA staan geen open acties meer. De OMR
stemt in met de inhoud van het gepresenteerde rapport.
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5. Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan is niet gewijzigd. Voor de hele brede school staat een ontruimingsoefening
ingepland.
6. NPO plan
De OMR verleent instemming voor de uitgave van 110 euro van het NPO budget voor 2021-2022.
PMN: Bas heeft het NPO document namens de OMR getekend.
7. Ouderbijdrage 2022-2023
MR geeft instemming voor een bedrag van 25 euro voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2022-2023.
8. Welzijn personeel
De laatste jaren zijn veel aanpassingen gedaan (o.a. zonweringen, CO2 meters)om het klimaat in de
school te verbeteren. De docenten ervaren de veranderingen als positief.
Marian licht toe dat Covid een enorme impact heeft op de leerkrachten. Er wordt veel gevraagd van
het team. De angst bestaat om besmet te worden. Als kinderen thuis zitten vereist dit extra
inspanning van docenten. Er is recent een teamoverleg geweest om deze punten te bespreken omdat
Marian zich zorgen maakt om het team. Marian vindt het belangrijk dat de MR hiervan op de hoogte
is.
Gelukkig meet de school tot nu toe geen leerachterstanden bij leerlingen.

9. (Brede) school
Terugkoppeling overleg gemeente
Marian: Bloembakken zijn nog niet geplaatst, nog niet bekend wanneer wel. Over de aanpassing van
de parkeerplaats is nog niets bekend.
Voor nu is het doel om in ieder geval de parkeerplaats leeg te hebben buiten de haal- en
brengmomenten. Verzoek aan medewerkers van de school om de auto hier niet te parkeren. Actie:
Marian.
Opening 11/03
Officiële opening “inbreiding” school vindt plaats op vrijdag 11 maart van 09:00 uur tot 10:30 uur.
Onder andere zullen de wethouder, architect en afgevaardigden van de aannemer en het
schoolbestuur aanwezig zijn. Leerlingen worden ook betrokken bij de opening en zullen de wijk
ingaan om flyers uit te delen. Via een link kan een compilatiefilmpje worden bekeken met foto’s van
de school.
De inrichting verloopt voorspoedig. Veel meubels zijn al geleverd. Kwaliteit van het materiaal is goed.
De docenten ervaren door de aanpassingen meer rust in de school. Ze zijn er blij mee.
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Terugkoppeling voortgang schoolverloop n.a.v. Corona
Leerkrachten zijn veel tijd kwijt met het goed bijhouden wie wanneer afwezig is geweest, wie welke
stof gemist heeft, wie welke instructie nog moet doen et cetera. Het vraagt veel van de leerkrachten
om alle leerlingen “gelijk te trekken”. Voor leerlingen is het ook niet gemakkelijk, ook voor hen
verandert de situatie continu. Van een volle klas, naar een lege klas, naar een volle klas.
Voor leerkrachten is het een belasting als ze tijdens het lesgeven telefoontjes / berichtjes ontvangen
van ouders als kinderen bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het inloggen. Aan de ouders wordt
begrip gevraagd als ze niet meteen geholpen kunnen worden.

10. Schoolbegroting
Schoolbegroting is nog niet aangeleverd. Dit is een gevolg van de recente fusie. Het bestuur heeft
toestemming gegeven om de schoolbegroting later aan te leveren. Zodra Marian de schoolbegroting
heeft ontvangen stuurt ze deze naar de MR.
De eindafrekening van de Irisschool voor 2020 is negatief. Dit komt onder andere door extra uitgaven
als gevolg van Corona, hogere energiekosten en dubbele kosten voor licenties (nieuwe methode).
Boudewijn vraagt wat de toegevoegde waarde is van het Ouderportaal/Onderbouwd. Hier worden
ook licentiekosten voor betaald. Marian geeft aan dat ze het net/noodzaak van het ouderportaal
kritisch gaat bekijken.

11. Rondvraag
Boudewijn geeft aan dat hij een zoekfunctie mist in Parro.
Boudewijn vraagt naar de status van de nieuwe voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s). Marian
geeft aan dat deze er waarschijnlijk komen, één aan de kant van de Irisschool en één aan de kant van
de Parel.
Boudewijn vraagt naar de overlast op het schoolplein. Marina antwoord dat een BOA een aantal keer
langs is geweest en er contact is met de wijkagent. Ook heeft Marian een aantal keer aandacht
gevraagd voor dit onderwerp via Parro.
Huib vraagt of er iets bekend is over een nieuw pad achter de school aan de waterkant. Marian geeft
aan dat dit pad er niet komt.
Tanja vraagt waarom er gekozen is voor een derde week kerstvakantie in plaats van thuisonderwijs.
Marian geeft aan dat dit een bestuurlijk besluit is geweest. Marian is geen betrokken partij geweest
bij deze beslissing.
Bas geeft een korte statusupdate over het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 dat door een
aantal ouders wordt georganiseerd. Volgende stap is het informeren van ouders via parro en een
flyer.
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Actie

Actielijst
Wie?

Instemming NPO plan

OMR

Instemming ouderbijdrage €25

OMR

Notulen nasturen 08-07-2021

Debby

Reglement en statuten bijwerken
Jaarverslag 2020-2021

Debby/Marian
Bas (& Niek)

Instemming Jaarplan

OMR

Voorstelstukje MR

Tanja

Website up-to-date houden

Sarina

Vergaderdata accorderen

Boudewijn

Mailbox MR

Debby/Bas

Jaarverslag plaatsen website
Schoolgids nakijken
Aanpassingen/tekenen
Huishoudelijk reglement
Aanpassingen/tekenen
MR reglement
Halfjaarlijkse evaluatie jaarplan
Agenderen vergadering 19 april
2022
Onderlinge afstemming kamp groep
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Marian
Marian
Debby/Marian/Bas
Marian/Bas

Voltooid
07-10-2021
✓
07-10-2021
✓
15-11-2021
✓
15-11-2021
✓
15-11-2021
✓
23-11-2021
✓
23-11-2021
✓
23-11-2021
✓
23-11-2021
✓
15-03-2022
✓
Nog plaatsen op site
25-11-2021
✓
25-11-2021
✓
14-04-2022

Huib/Debby
Marian/Bas/Huib

Enquête schoolfotograaf

Marian

Verzoek aan medewerkers van de
school om de auto niet te parkeren
op de parkeerplaats bij de school.

Marian

Loopt
Zie punt 2, mededelingen, in
notulen van 2 februari 2022
✓
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