Dinsdag 19 april
19.15u
Teamkamer Brede school Othene

Notulen

Debby
Sarina
Aanwezig: Huib, Bas, Marian, Debby, Boudewijn
Afwezig: Sarina & Tanja (met kennisgeving)
1. Opening
19.30u: Huib opent de vergadering
2. Mededelingen
Toegang tot de mailbox is geregeld. Mailadres is: mrdeirisschool@elevantio.nl
De mail komt bij ieder MR-lid binnen.

Mail binnengekomen van Cynthia (MR-lid De Parel) met de vraag samen kennis te maken als
ouderraad en MR van de gehele Brede school. Vanwege de werkdruk op dit moment is dat niet
wenselijk. We willen voorstellen eerst vraag te doen naar het doel van de ontmoeting en dan met
ingang vanaf schooljaar 2022-2023.
3. Vaststellen notulen
Notulen 03-02 worden vastgesteld. Ook de web versie wordt goedgekeurd.
Notulen 03-02 worden op de website geplaatst.
4. Bijeenkomst MR-GMR
Huib licht de notulen toe van de bijeenkomst op 15 maart.
Vraag aan ieder om het meegestuurde format MR reglement te bekijken voor de volgende
vergadering.
De GMR zoekt nog nieuwe leden. Vooral de PGMR-leden zijn schaars.
Personeelsbezetting was een gedeeld probleem bij meerdere scholen. Overal is er een tekort aan
bezetting.
Volgende bijeenkomst zal weer digitaal zijn, dat beviel prima.
5. Evaluatie jaarplan
Debby licht de januari-evaluatie toe zoals opgenomen in het jaarplan.
6. Kwaliteitsanalyse M-meting
Debby licht de kwaliteitsanalyse toe van de midden-metingen d.m.v. de analyse op schoolniveau
vanuit Leeruniek.
7. Schoolondersteuningsplan
Marian licht het Schoolondersteuningsplan 2021-2022 toe.
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8. Formatie toelichting stand van zaken
Marian geeft toelichting over een eerste opzet van de formatie betreft schooljaar 2022-2023.
Er is met het team een eerste invulling gegeven aan de inzet voor de groepen per 2022-2023. Het
plaatje is nog niet helemaal rond.
9. Vakantieregeling 2022-2023
Collectieve vrije dagen zijn vastgesteld: 23 december en 14 juli.
5 oktober is personeelsdag vanuit Elevantio.
2 studiedagen en 2 coleur locale worden nog ingevuld.
10. (Brede) school
Tijdens overleg met de stuurgroep nog eens benadrukt dat het belangrijk is de hekken op slot te
doen na schooltijd i.v.m. overlast/vandalisme op het plein na schooltijd.
De opening van de Brede school was leuk en is goed verlopen.
Ouders worden nog uitgenodigd in week 20 om een kijkje te nemen in de Brede school. De opzet van
deze rondleiding wordt later nog gecommuniceerd.
11. Schoolbegroting
Ligt nog bij de Raad van Toezicht vanwege de verschillen in omgang van voor de fusie. Is nog niet
klaar.
12. Rondvraag
Boudewijn: Positieve terugkoppeling over de aanpassing van de parking. Werkt fijn en voelt veiliger.
Bas: Korte update schoolkamp. Groot aantal leerlingen heeft zich ingeschreven. Alle voorbereidingen
lopen en het programma is in grote lijnen rond.
Marian: Infobrief gaat er deze week nog uit waar ook nog iets in vermeld zal staan betreft de musical.
Vandaag is er overleg geweest met Manuel Colsen betreft schaaklesaanbod op school. We gaan
kijken of het lukt om dit aan te bieden op school deels als aanbod voor alle leerlingen uit unit C & D
en extra mogelijkheid voor vrijwillige aanmelding voor een naschools aanbod.

Sluiting: 21.25u
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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
8
Enquête schoolfotograaf
Verzoek aan medewerkers van de
school om de auto niet te parkeren
op de parkeerplaats bij de school.
Bekijken MR reglement vanuit GMR

Marian
Marian
Debby/Marian/Bas
Marian/Bas
Huib/Debby
Marian/Bas/Huib
Marian

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
✓
Maart 2022
Maart 2022
25-11-2021
✓
25-11-2021
✓
14-04-2022
✓
Loopt
Zie punt 2, mededelingen, in
notulen van 2 februari 2022
✓

Marian
Allen
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