AGENDA MR
Datum: 13 januari 2020
Tijd: 19.30 – 21.30

Aanwezig; Brigitte, Rianne, Angelique, Thessa, Sandra, Suzanne, Maura
Afwezig:
Toehoorders: Ibolja Monar, Myrna Smid, Hilde Boonstra, Tamara Snoei
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Notulen vergadering 10 oktober 2019
Ingekomen stukken
Lopende zaken
Overleg voorzitter/directie
Voortgang GMR
App
Jaarverslag taakverdeling
AVG ouders/reacties
BESLOTEN gedeelte
Rondvraag

NOTULEN
1.

Opening

De vergadering wordt geopend om 19:40 uur
2. Notulen vergadering 10 oktober 2019

Er zijn geen vragen over de notulen van 10-10. Suzanne plaatst de notulen in de app.

3. Ingekomen stukken
- Stakingsgelden
Er is onduidelijkheid over de ontvangen gelden van de staking. Sandra geeft een
toelichting. Zie email 4 november jl. van de directie. De Stichting Onderwijs primair is
akkoord met betaald verlof.
Voor de komende staking, 30 en 31 januari as staat de Stichting Onderwijs primair wel
achter de staking, maar zal niet doorbetalen.
De directie zal hierover correspondentie sturen aan de ouders, samen met een brief van
Suzanne.
De leerkrachten staken voor onze kinderen.
De oudergeleding van de MR onderschrijft het standpunt m.b.t. de landelijke
onderwijsstaking.
Het salaris wordt niet uitbetaald aan het personeel, maar de werkgever ontvangt wel de
gelden voor deze 15 FTE’s.
Van deze gelden zou bijvoorbeeld een onderwijsassistent ingehuurd kunnen worden.
Angelique zal informatie inwinnen VOO en zal overleggen met het personeel.
Brigitte zal de benodigde informatie (contact gegevens VOO) aan Angelique
overhandigen.

-

App en website: Berichten worden niet ontvangen, app kan niet geopend worden
etc. Zie punt 7.

4. Lopende zaken
- Geen lopende zaken

5. Overleg voorzitter MR en directie
- Diverse punten besproken. Begroting, app,

6. Voorgang GMR
- Angelique: traject zij- instromers binnen de Stichting. Traject moet aangepast
worden. Begroting van de Stichting is besproken. In 3 jaar tijd moet het 2 miljoen
aan wanbeleid weggewerkt zijn. Er is een werkgroep financiën binnen de GMR,
deze heeft de begroting nu goedgekeurd.
Stichting Onderwijs Primair is niet de enige stichting met tekorten door
wanbeleid van interim bestuurders.
De nieuwe bestuurder, Liesbeth Augustijn, heeft als opdracht gekregen om dit
tekort in 3 jaar op te lossen.
De landelijke staking staat hier los van.
Er is een nieuwe Raad van Toezicht (welke door de gemeente is aangesteld) is
transparant.

7. App
Suzanne: Er is onvrede over de app en website van onze partner Concapps.
Social School en Schoolpraat (wellicht onze toekomstige partner) geven volgende
week een presentatie over het lanceren van een nieuwe app en website. Er wordt
dan besloten door het bestuur en werkgroep ICT welke partij de nieuwe app en
website mag bouwen.
Problemen met de app en website zijn stichtingsbreed en niet alleen van De
Schakel.
De app en website wordt verzorgd vanuit de Stichting. Suzanne is lid van de
werkgroep ICT, die meedenkt over een nieuwe partij.
Afgesproken is dat dit een punt wordt vervolgd in de vergadering van 19 maart
as.

Aanvulling 18-6-2020: Groepsapp: What’s app groep. Dit zal door de klassenouder verder

bepaald moeten worden.

8. Jaarverslag taakverdeling
- Rianne zal het document redigeren en Suzanne zal het document plaatsen op de
tegel in app.

1. Rondvraag
- Hilde: Wat wordt er gedaan met activiteiten op de stakingsdagen? Activiteit op de
stakingsdag wordt verplaatst naar een andere dag.
- Hilde: Waarom is de Citotoets niet gecommuniceerd? Afgesproken wordt, dat dit
in de schoolapp wordt meegedeeld.
- Ibolja: De studiedag van 12 juni staat niet in de jaarkalender. Sandra zal de
jaarkalender aanpassen.
- Maura: De MR vergaderdata (19 maart 2020-11 mei 2020-18 juni 2020-7 juli
2020) staat niet in de jaarkalender. Sander zal de jaarkalender aanpassen
- Ibolja: Vragen over de Cito en de communicatie hierover. De personeelsgeleding
van de MR geeft een toelichting. Bij vragen over de Cito kan er contact worden
opgenomen met leerkracht.
Volgende MR vergadering: Donderdag 19 maart 2020, aanvang 19:30 uur

