Notulen MR vergadering woensdag 15 april 2020
Aanwezig: Bart, Neomi, Gea, Gijs, Isabelle, Marianne, Marjolein, René, Nike, Annika en
Lonneke

1. Opening en vaststelling agenda
- toevoegen punt GMR: stakingsgelden
2. Notulen vorige vergadering
Geen aanmerkingen
3. Ingekomen en uitgaande post
4. Mededelingen
Algemeen:
Directie:
Team:
* Er wordt over het algemeen goed deelgenomen aan de Meet-gesprekken met ouders. Dit
wordt ook als fijn ervaren.
*Alle groepen zijn deze week gestart met het werken in Classroom.
* Er wordt heel hard nagedacht over het afscheid van groep 8.
* Er is toename in de opvang. Hierdoor moeten er ook andere maatregelen genomen
worden. We werken nu met 1 leerkracht op 4 kinderen.
5. Speerpunten
Er is op het moment veel contact via de mail naar ouders toe. Dit wordt nog steeds als fijn
ervaren.
6. Koppeling GMR
Er wordt binnen de GMR veel besproken over de Corona Maatregelen. Daarnaast is
unaniem besloten dat met het komende vakantierooster rekening gehouden wordt met het
rooster van het VO en basisscholen binnen andere stichtingen.
Stakingsgelden
In het DO is medegedeeld dat de niet uitbetaalde staking gelden verdeeld gaan worden. Het
voorstel advies wat richting de bestuurder is gegaan luid als volgd: Het stakingsgeld gaat in
tweeën. Deel 1: het stakingsgeld wordt verdeeld op vaste voet (alle scholen krijgen een
gelijk deel). Deel 2: dit wordt ingezet naar rato van leerlingaantal. Hierbij wordt geen
rekening gehouden welke scholen wel/niet gestaakt hebben. Dit wordt binnen de MR en het
team als oneerlijk gezien.
Vanuit de GMR is duidelijk naar voren gekomen dat vele scholen/MR’en het eens waren met
het verdelen over alle scholen. Het is stakingsgeld, wat niet is verdiend, waardoor het
verdeeld wordt onder alle scholen.
Roel gaat een brief sturen naar de GMR dat dit voor ons niet de juiste gang van zaken is.
Bart geeft aan dat het ook belangrijk is om dit vanuit de MR te doen. Gijs en Bart stellen

samen een brief op.
7. Formatieplan 2020-2021
We starten volgend schooljaar met 13 groepen. Er wordt geprobeerd de groepen zo veel
mogelijk te verdelen, maar het is nog niet rond. Het vaste personeel mag allemaal blijven.
8. Update nieuwbouw
De voorspellingen zijn dat we gaan starten met de nieuwbouw in week 33.
9. Definitief plan/procedure nieuwe directeur uitvoering
zie document nieuwe directeur
10. Voortgang directie

11. Rondvraag

12. Sluiting
13. Actiepunten
Actiepunten

Wie

Wanneer

Notulen op website plaatsen

Marjolein

Voor de volgende
vergadering

Agenda twee weken voor de vergadering Annika en Isabelle
voorbereiden
Brief opstellen aan de GMR over de
stakingsgelden.

Gijs en Bart

