Notulen MR-vergadering 21 septmber 2020
Aanwezig: Babette (dir.), Dennis , Marleen (PMR), Lisette (PMR), Carolien ( OMR), Ruud
(OMR), Lonneke (voorzitter) en Caroll-Ann (notulist)
De agenda luidt als volgt:
20:00 – 20:30

1. Opening en agenda
2. Notulen vorige vergadering
1/9/2020

Vaststelling Goedgekeurd.
Informatief

3. In- en uitgaande post

Neen, wel mail inzake schoolreis.
Parnassys staat nu, vanavond, open
Babette, polo, schoolreis, actie

4. Mededelingen
a. GMR
b. MR
c. LR
5. Voorbespreking
20.30- 20.50

6. Svz TSO (LV/SH)

Geen bankrekening, opstart problemen
Lukt nog om te innen voor

7. Svz schoolplein (CB)

Marleen en Carolien

8. Svz klimaat (RV)
20.50 - 21.30

9. Svz schoolbijdragen (CB)
10. Mededelingen directie

Komt gestaag binnen.
-Reactie begeleiding schoolreis
-Corona/beslisboom/vervanging/
Afstandsonderwijs
Nieuwe regels zijn aangepast op de site
leerkrachten krijgen voorrang. Versneld
testen met regels.
Morgen zit het team nog bij elkaar om
afspreken wat een kind aan “huiswerk”
meekrijgt als het ziek (ziek is ziek en krijgt
geen huiswerk) is of in afwachting van
uitslag van test.
-Werkverdelingsplan
Opmerking Lisette; percentage graag
vervangen door uren.
Pilot nu de groepen 4: ze zijn aan het
kijken hoe ze tot een eerlijke verdeling van
de uren kunnen kom
Marleen tekent namens de PMR het
werkverdelingsplan.
-voortgang klimaat/financiën/hitteplan

Dennis: Allard/BreedSaam Was het eens
met onze bevindingen.
Lucht spoeling eerder plaats vindt.
Lucht stroom komt laat op gang!
Mocht de nacht ventilatie aan staan doet
hij het wel.
Afplakfolie in het trappengat naar de
groepen 3 en 4.
BS gaat pas wat doen als er een
overschrijding is van 20%.
Theoretisch onderzoek (voor alle scholen)
Woensdag wordt alles opnieuw ingesteld
en we wachten dit even af! Houden
daarna een logboek bij.
Dennis neemt actie voor hoe wij een eigen
onderzoek kunnen doen/bijhouden.
Hitteplan, we mogen de schooltijden
veranderen. Het team kijkt hier naar.
Schoonmaak per 1 oktober WVSschoonmaak (6 uur) per dag (stichting
breed) tijdens de schooluren.

Dennis vragen om de notulen op de site.
Babette, Boven schoolse bijdrage: het geld
is boven water. Het bedrag wat niet
geoormerkt was.
21:30 – 21.50

11. Vaststellen MR-regelement

Blz. 8, artikel 26, letter i hoort dit punt
wel in de MR of in de GMR? Niet de MR
maar dit is gedelegeerd aan de GMR.
Blz. 3 artikel 11, de verkiezingen zijn
anoniem.
Blz. artikel 10 wat als niemand wil! ??

21.50 – 22.00

12. Wvttk en rondvraag
13. Sluiting

Instroom nieuwe kleuters vanaf 1 januari
5,- voor de klassepot.

