MR notulen;
Aanwezig :Manso , Rianneke, Karina , Astrid en Judith allen via TEAMS
Welkom
Karina heet iedereen welkom in het bijzonder Manso
Aanvulling op de agenda: Corona nieuwe maatregels.
Vergaderdata kunnen blijven staan voor zover we nu zien, ook voor Manso
1.Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisje
School wordt door de overheid betaald. Er wordt altijd een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd
waarmee de feesten opgeleukt kunnen worden voor de kinderen. Heel veel ouders betalen wel een
aantal ouders ook niet.
Met ingang van het nieuwe schooljaar is ook de bijdrage voor schoolreisjes of uitjes vrijwillig. Dit was
voorheen niet zo. Alle kinderen moeten mee, niet betalen wil niet zeggen niet mee.
Via Stichting leergeld was er altijd een mogelijkheid voor minderbedeelde ouders om toch ook het
schoolreisje te kunnen betalen. Aangezien de bijdrage nu vrijwillig wordt heeft Stichting leergeld nu
echter gezegd wij betalen alleen voor bijv. Gymkleding, laptops etc.
Op dit moment betaalt 80 % van de ouders/ verzorgers wel. De OR begroot dat ook zo, dat ze een
buffer hebben voor extra uitgaven bij Sinterklaas, Sint Maarten, kerst etc. .
Voorstel OR vragen om de buffer die ze nu hebben te verhogen zodat er ook geld achter de hand is
om bij te springen in de kosten van de schoolreisjes, mochten minder ouders hiervoor willen
betalen. Na dit jaar kunnen we dan bekijken hoe e.e.a. het uitpakt en ons (school) reisjes beleid
eventueel hierop aan te passen.
2. Communicatie, wordt er genoeg gecommuniceerd?
Op dit moment is de communicatie goed. Tip, als er gecommuniceerd moet worden over zaken die
zowel de BSO als de school aangaan is het wel goed af te stemmen wanneer beide partijen iets naar
buiten brengen. Nu had bijv. De BSO al met een PARRO uit over de extra corona maatregelen terwijl
school daar 's middags pas mee kwam. Dat leverde bij een enkele ouder vragen op. Astrid neemt dit
op met Martine

3.Oudpapier container
De afgelopen keer was al het papier verwaaid over het schoolplein en nat. Het wordt nu op vrijdag
door de kinderen al klaargezet onder de fietsenstalling en zaterdag dus pas opgehaald. Vraag is of dit
ook anders kan.
Mogelijkheid is om een papiercontainer neer te zetten, maar die moet dan zo geplaatst worden dat
vandalen er niets mee kunnen uithalen, dus bijv. in een schuur die afgesloten kan worden. Dit is niet
haalbaar en handig
Voorstel iemand van de OR heeft een sleutel van de schuur en regelt dat het papier pas op
zaterdagochtend op het plein wordt gezet zodat er niets verwaait of nat wordt.
4.GMR
Alles loopt geen informatie

5.RI&E
Risico inventarisatie en evaluatie.
Uit de QuickScan zijn aan aantal punten naar voren gekomen waaraan we (het team en de directeur)
kunnen werken o.a.: werkdruk, gesprekken cyclus, klimaat op school.
Een en ander wordt kort besproken.
Zo vallen de NPO-gelden straks weg waardoor we individuele begeleiding moeten afschalen omdat
het niet meer mogelijk is dit te bemensen. Dit zal de werkdruk ook verhogen omdat we graag die
individuele begeleiding wel willen blijven geven, maar het dan moeilijk /onmogelijk is om dat te
plannen in de reguliere tijd met minder mensen.
6.Informatie over Joke
Joke zit nu in spoor twee. Het is voor haar wel duidelijk dat ze niet meer terugkomt bij ons op school
als leerkracht. Officieel is ze niet afgekeurd en mochten we dit nog niet benoemen, maar nu is
besloten met de bedrijfsarts en het bestuur van L&E dat we het in december wel bekend gaan
maken. Joke blijft wel in dienst van L&E maar komt niet terug als leerkracht voor de groep. We willen
voor haar een afscheid organiseren ergens in het voorjaar.
7.Corona
Er is net een nieuw bericht dat en nieuw maatregelen zijn. Sint en kerst zonder externen vieren. We
weten nog niet hoe streng we dit moeten lezen.
Op dit moment zijn we gestopt met groepsdoorbroken werken en BOUW en LETTERSTER vanwege
de corona. Dit willen we wel weer zo gauw mogelijk oppakken.
8. Margedag
De MR heeft de agenda van de margedag toegestuurd gekregen. MR heeft dit t.k.g. gekregen en kan
hier de volgende MR vergadering op terug komen. Zo blijft ze ook op de hoogte van waar het team
mee bezig is.
9.Rondvraag
Manso wil de MR wel komen versterken. In de komende nb van december nemen we dan afscheid
van Marianne en wordt Manso welkom geheten inde MR.
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Woensdag 26 januari 2022
Dinsdag 15 maart 2022
Woensdag 18 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022

