Agenda MR
22 april 2021 om 19.30 uur (via Teams)
Aanwezig: Gregor, Don, Carien, Nynke en Johan vanaf 20.30 uur.

1.

Welkom en vaststellen agenda

2. Vorige notulen + web versie maken
Notulen zijn goedgekeurd en web versie is gereed. Afgesproken dat Carien altijd de vast
gestelde notulen door stuurt naar Johan zodat Johan deze op de website kan zetten.
3. Panel enquête
- Email van ouder n.a.v. algemene afmeld email van MR
Er wordt een email opgesteld dat er bewust is gekozen om de enquête alleen naar de
ouders te mailen die zich hebben opgegeven voor de panelavond, omdat deze ouders
anders ook zouden meedoen in de panelavond.
-vervolgacties
Samenvattend levert de enquête te weinig op om representatief te zijn. Er kan geen
duidelijke conclusies worden getrokken omdat er maar weinig uitkomsten zijn (5x reactie)
Er wordt een verslag gemaakt. Dit word teruggekoppeld aan de ouders die hebben
meegedaan aan de enquête. Er wordt ook een advies richting school gegeven.
4. Update GMR
- Er zijn 2 scholen in Leeuwarden die een nieuwe naam krijgen.
- Er is een nieuwe vertrouwenspersoon voor de leerkrachten binnen de vereniging.
- Er komt verenigings- breed een nieuwe website met daaraan een (nieuwe)ouder app
gekoppeld. Er zit nu ook een mogelijkheid in om als AC of MR zelf berichten naar de
ouders te sturen.
- CO2-meters: Er zijn op alle scholen binnen de vereniging CO2 melders geplaatst. Het
blijkt dat de melders op alle scholen heel erg snel alarm geven. Je moet direct alle ramen
openzetten zodra alle leerlingen binnen zijn. Een paar mensen van de GMR gaan met het
bestuur overleggen om dit op te lossen.
Johan schuift om 20.30 uur aan
5. Brainstorm formatie komend schooljaar
Over het plaatje wat Johan nu heeft geschetst wordt gebrainstormd. Wat mooi is dat er
extra geld van het ministerie vrij komt voor extra formatiemogelijkheden. Er kunnen nu dus
7 groepen geformeerd worden. Het plaatje wat er nu is bespreekt Johan ook in het team en
moet nog verder worden uitgedacht.
6. subsidies, extra gelden, groepen etc. (zie bijlage)
- Subsidie is verenigings-breed aangevraagd en toegekend.
-PCBO geld is goed gekeurd
-Alle scholen in Nederland krijgen in ieder geval voor de aankomende 2 jaar extra geld
(‘Slobgelden’) om leervertragingen in te lopen. Johan moet hier een plan voor bedenken hoe
dit in te zetten op school. Dit moet met team en MR besproken worden. Concreet zorgt dit
nu al voor extra formatie.
7. Schoolontwikkelingen komend schooljaar
Punt overgeslagen.

8. Vakantierooster
Meivakantie keuren we goed.
De datums van studiedagen zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn kunnen we deze
pas goedkeuren.
9. Bijwerken Website
- Zie eerdere punt GMR: Er komt verenigings- breed een nieuwe website met daaraan een
gekoppeld een (nieuwe)ouder app. Er zit nu ook een mogelijkheid in om als AC of MR zelf
berichten naar de ouders te sturen.
10. Rondvraag
Geen punten

