Notulen MR
3 februari 2021 om 19.30 uur
Aanwezig: Don, Nynke, Gregor en Carien. Johan schuift gelijk aan.

MR + Directie
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vorige notulen + website versie maken
3. Vacature MR: Gregor en Don gaan in gesprek met de ouder die zich via de mail aangemeld heeft.
Toch gaan we ook de collega’s vragen om tijdens de komende 10 minutengesprekken ouders die
misschien geschikt zijn, te vragen. Gregor heeft met een ouder gebeld en die ouder wil er nog even
over nagedenken en komt er op terug.
4. Evaluatie brede school/IKC: IKC’s kunnen via de gemeente extra budget krijgen. Er is al een keer
eerder een aanvraag naar de gemeente gegaan omdat we hier ook te maken hebben met leerlingen
die achterstanden hebben. De voorwaarden voor een IKC is dat het geheel aan scholen en
kinderopvang één leiding moet hebben. Nu geeft de gemeente aan dat ze die regel wel wat los willen
laten als er door de betrokken organisaties een intentieverklaring wordt geschreven. Dat plan is nu
klaar waarin we een IKC worden waarin we op verschillende onderdelen intensiever gaan
samenwerken. Dit plan moet onder andere ook getekend worden door de MR van onze school. Het
gaat hierbij om het tekenen voor een instemming.
Om dit plan door te nemen geven we ons de tijd t/m komende woensdag om te reageren. We
stemmen via de app af na het lezen en geven Johan vervolgens bericht.
5. rondvraag. Geen vragen.
Met AC
6. Verloop inkomsten/uitgaven: Johanna heeft een begroting gemaakt waar alle uitgaven tot nu toe
in opgenomen zijn. Met kleur corresponderen de bedragen met het bankboek. Er moet nog een
bonnetje van het eindfeest van afgelopen jaar in verwerkt worden.
11% heeft de ouderbijdrage nog niet betaald. De wetgeving over de ouderbijdrage is gewijzigd en
hierdoor kunnen kinderen sowieso mee doen met activiteiten ook al hebben de ouders niet betaald.
7. Voorstel voor vrijwillige ouderbijdrage en inzet AC (€37,50 + evt. inflatie). Het voorstel is om het
dit eerst zo te laten. Als we weer een jaar ‘gewoon’ school hebben gaan we kijken of we uitkomen
met de opbrengst van de ouderbijdrage. Eventueel kan een aanpassing dan het jaar erop gedaan
worden.

