Notulen MR 20 april 2021
Locatie: vanuit huis
19.30 – 20.38
Aanwezig: Daphne(voorzitter)David, Felix, Maarten, Marjolein (notulist).
Afwezig:
1. Vaststellen notulen 16 maart 2021
Notulen zijn goedgekeurd. Verkeersveiligheid wordt doorgezet naar volgende keer.
Maarten heeft wel mail gestuurd, maar nog geen antwoord van wijkagent.
2. Ingekomen post
Geen
3. Tussenevaluatie inzet extra leerkrachten rondom Corona gelden.

Dit loopt goed. Zo min mogelijk uitval. Er wordt in de groepen 1-7 zoveel mogelijk extra
ondersteuning geboden. Noelle gaat na de vakantie extra op woensdag ondersteunen.

4. Contact met OV over ouderbijdrage
Van groep 1 t/m 7 is voor dit jaar nog maar 50% binnen van de ouderbijdrage. Op het
totale bedrag van vorig jaar icm dit jaar missen wij nog een opbrengst van 25%.
Van groep 8 moet van 7 leerlingen nog alles worden betaald, van 5 leerlingen alleen
nog het aanvullende bedrag van €30,- en van 1 leerling de helft.
Maarten een herinnering te laten sturen via Social Schools. En van groep 8 is 75%
binnen.
• Kamp gaat door. Felix neemt contact op.
• Vraag: kan er geen alternatief schoolreisje plaatsvinden in Almere?
5. Vanuit het personeel Martine D. stopt per 21 mei met werken voor de klas i.v.m.
haar zwangerschap. Ze stopt met 28 weken.
Vanuit de directie: geen bijzonderheden
Vanuit de ouders: geen bijzonderheden

6. Vakantierooster
We houden 45,5 uur over in de bovenbouw. 7,75 uur in de onderbouw.
Aanpassingen aan Olga doorgeven.
7. Jaarkalender is akkoord
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8. Formatie
Na de meivakantie gaat de formatie naar ouders. De subsidie schoolkracht is
toegewezen. De extra gelden worden ingezet voor doelen die we in ons schoolplan
hebben beschreven; meer uitdaging voor meer en hoogbegaafdheden,
rekenspecialist, NT2, extra ondersteuning in de grote groep 8.
9. MR ’21-‘22
Daphne treedt terug uit de MR oudergeleding, maar er wordt gekeken of ze in de
personeelsgeleding blijft. Daphne bekijkt of het voorzitterschap bij een ouder moet
blijven of dat het ook bij personeel mag blijven. We doen een oproep in de CC voor
ouders om zich aan te melden voor de MR. We willen het liefst 2 ouders erbij. Mocht
1 ouder zich aanmelden gaat ofwel Felix ofwel Marjolein uit de personeelsgeleding.
10. Rondvraag
Geen
Volgende MR vergadering is 8 juni ‘ 21:
Punten voor volgende keer:
• Schoolreisje
• Mr voorzitterschap en plannen data.
• Mr verkiezingen
• Ouderbijdrage
• Schoolfruit
• Verkeersveiligheid
Actielijst
Wat:
Maarten neemt contact op
met wijkagent over
verkeerssituatie op school
Schoolfruit project zijn we
positief over. Bespreken
met team op de studiedag.
Volgende vergadering
terugkoppelen. Voorstel
starten 2e helft volgend
schooljaar.

Evaluatie:
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Felix neemt contact op met
Ivette over kamp.
Daphne neemt contact op
met Ivette over
persoonlijke brieven voor
de 25 % van de ouders die
nog niet betaald hebben.
In team bespreken
schoolreisje, terugkoppelen
in volgende vergadering
Maarten stuurt concept
urenberekening nogmaals
toe voor ondertekening en
maakt aanpassingen. Geeft
deze aanpassingen door aan
Olga
Daphne vraagt na of het
voorzitterschap van de MR
door personeel of door
ouder gedaan moet worden
Maarten kijkt naar
conceptbrief voor MR
verkiezingen. Stemmen kan
evt. via Social schools.

