Notulen MR Vergadering (extra)
MR vergadering OBS De Schakel
Dinsdag 13 april 2021
Van 19:30 uur tot 20.40 uur ONLINE
Aanwezig: Brigitte van der Spek (BS), Maura Adam (MA), Suzanne de Beer (SB), Rianne te Haar (RH), Thessa
van den Berg (TB), Angelique Westgeest (AW), Sandra van Gent (directie)
Afwezig:

19.30 uur – 21.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

21.00 uur

Opening
Verkiezingen
VOO en subsidies
Takenlijstje integreren in notulen
Nieuwe vergaderingen
Nieuw vakantie rooster
Sneltesten leraren
Mr gelden besteden
Stakingsgelden
Afsluiting

Afsluiting

1. Opening
Vergadering zonder ouders en online.
Notulen vergadering 03-03-2021 zijn reeds goedgekeurd en gepubliceerd
2. Verkiezingen
Er zijn veel stembriefjes geretourneerd, 14-04-2021 laatste dag.
Sommige ouders hebben maar één rondje gekleurd. Dat is jammer.
14 april worden de stemmen geteld oor de leerkrachtgeleding. Zij bellen de uitslag uiterlijk 15 april door naar
de voorzitter (taak AW/ RH)
16 april zullen de kandidaten op de hoogte worden gesteld van de uitslag. De twee kandidaten met de meest
stemmen zullen per 1-8-2021 zitting nemen in de MR (oudergeleding). De andere kandidaat wordt dan de
runner up/vervanger.
De nieuwe MR leden zullen uitgenodigd worden voor de laatste vergaderingen. Zij hebben geen stemrecht,
maar wel geheimhouding.
(taak BS/AW/RH)
3. VOO / Subsidies
De zgn achterstandsgelden, herstelplan gelden en subsidies komen vanuit het rijk. Daar is nog niets concreets
over bekend. Het zou gaan om 700 euro per leerling. Het is nog niet duidelijk of dit bedrag per jaar is of
uitgesmeerd moet worden over twee jaar.
VOO heeft routeplan gemaakt en gemaild naar alle MR’s, maar dit was in ons geval al besproken door de
directie met MR. Er is hierover transparantie
RAP subsidie is voor ons 6000 euro. Voorstel is om voor 11 weken een leerkracht 3,5 uur lees,- en
rekenondersteuning te laten geven aan de leerlingen die dit nodig hebben (schoolbreed). Waarschijnlijk op
donderdag. Directrice zal de leerkracht benaderen en team informeren om dit direct in te laten gaan.

4. Takenlijst
Vanaf nu zal bij iedere taak een naam staan wie dit uit zal voeren
5. Vergaderingen
21 juni laatste mr vergadering. Tijdens deze vergadering zal het nieuwe MR-lid vanuit het team bekend
gemaakt worden.
(taak MA: 18 mei op agenda subsidies)
6. Vakantie rooster
Wat betreft het vakantierooster heeft de MR adviesrecht. We willen goed kijken of het gelijk loopt met het
Krimpenerwaardcollege en het Gemini, omdat daar de meeste broers en zussen zitten van onze leerlingen.
(SvG stuurt ons allen het rooster)
7. Corona sneltesten leraren
Deze worden geleverd vanuit de overheid (twee per week voor het team). Via post naar school. Gebruik is
preventief en niet verplicht.
8.MR gelden besteden
Zijn er ideeën of suggesties om de MR-gelden in te zetten? We kunnen het geld ook laten staan, zodat er
voor aankomend jaar meer budget is voor scholing (bijv. MR cursus voor de nieuwe MR-leden).
9. Stakingsgelden
Vraag van A, daar zal S nog navraag over doen bij Gerrit en er zsm op terugkomen
(taak SvG, op agenda voor 18 mei, taak MA )
10. rondvraag/afsluiting
Tijdens de vergadering
TB - waar kwam de vakleerkracht gym vandaan? Sandra kon melden dat er geld “over” was en er een docent
beschikbaar was, voor periode van nu tot de grote vakantie.
Voor volgend jaar nog niet bekend of dit weer zal lukken. Wel 8 klassen.
RH - Deze periode is voor leerkracht, ouders en kinderen best pittig. Toch lukt het elke keer weer alles goed
te organiseren, mede door de goede samenwerking en instelling van de ouders.
MA - Suus zal de beheer groep van de mr app moeten aanpassen, is genoteerd iedereen is zsm beheerder
( taak SB )
MA - Brigitte moet de nieuwe dames uitnodiging sturen voor de laatste twee vergaderingen en SB de teams
link
Directie - er zal in het schooljaar 2022-2023 goed moeten worden gecommuniceerd over de aanpassing in
schooltijden (taak Directie op de lijst wanneer je het wilt bespreken )

Volgende MR-vergadering: Dinsdag 18 mei 2021
Indien er ontwikkelingen zijn omtrent het Corona virus ed. zal Sandra eerder een online meeting
plannen
Vergaderdata 2020-2021
Woensdag 9 september 2020
Dinsdag 27 oktober 2020
Maandag 7 december 2020 of maandag 18 januari 2021
Woensdag 3 maart 2021
Dinsdag 13 april 2021 (korte meeting buiten vergader schema)
Dinsdag 18 mei 2021
Maandag 21 juni 2021
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