Notulen MR vergadering

Datum bespreking: 28-09-2021
Plaats bespreking: Aula de Vijf Eiken

Opgesteld door: Sven van Roij

Aanwezig: Fieke, Wendy, Ilse, Kirsten, en Sven Afwezig: Lara, Ferry
Arnoud sluit aan t.b.v. NPO gelden.
OR sluit aan bij punt ‘OR’
Punt.: verslag:
1.
Opening 19.00u
2.

3.

Actiepunten uit de vorige notulen:
- Lara: Worden gelden van de Linus groep van dit schooljaar (niet besteed i.v.m.
COVID-19) doorgezet naar schooljaar 2021-2022.

actie:

Lara

GMR (19.00u)
Namens Lolkje:
• Bestedingsplan overschot publieke reserve: hier is nog steeds veel
PM
onduidelijk over. De suggesties van afgelopen schooljaar worden allemaal 02-11
meegenomen, hier wordt op teruggekomen later in het jaar. Vraag vanuit
de GMR: kan het geld ook deels gebruikt worden voor een bonus voor het
onderwijs- en ondersteunend personeel op de scholen waar geen extra
maandelijkse toelage komt? (Dit geldt dus niet voor de 5 Eiken, hier komt
de toelage wel.) Wij zijn van mening dat alle personeel van PCPO hard
werkt en recht heeft op iets extra’s. Bestuurder gaat dit onderzoeken.
• NPO: dit geld is bedoeld voor aanstellen van meer personeel om
achterstanden in te halen. Er is echter weinig onderwijspersoneel
beschikbaar en het budget is maar voor 2 jaar, dus kan niet aan vaste
contracten worden besteed. PCPO is al actief bezig met zij-instroom en
andere creatieve oplossingen.
• Werving bestuurder PCPO: plan is nu een tweede bestuurder aan te
stellen zodat er een tweehoofdige raad van bestuur komt. Arnoud zal dan
iets minder gaan werken en over enkele jaren met pensioen gaan. Daarna
is nog onduidelijk of hij vervangen wordt of dat er dan weer een
eenkoppig bestuur ontstaat. De GMR vindt dit kwetsbaar. Bovendien zijn
we van mening dat het functieprofiel van een bestuurder afhangt van de
bestuursvorm. De GMR gaat dit bespreken met de Raad van Toezicht.
• Bijeenkomst MR compact is gepland voor 21-10-2021 en zal waarschijnlijk
weer online zijn. Bij deze zijn alle MR-leden weer uitgenodigd om hier aan
mee te doen. Deze bijeenkomst is in de vorm van een interactieve
training, waarbij we meer kunnen leren over de werking van de MR. Graag

horen we wie hierbij aan willen sluiten! → Onze voorkeur heeft fysiek
i.p.v. online. Is fysiek mogelijk, dan sluiten we graag aan.
4.

Begroting ouderraad (19.30u).
OR geeft een toelichting, begroting zie mail 10-09-’21.
Fieke nodigt ouderraad uit

Ilse

Fieke

De OR gaat uit van 75% betalende ouders van 275 leerlingen a EUR 20 per leerling.
De OR verwacht dat de nieuwe wetswijziging omtrent stichting leergeld geen
effect zal hebben op de nieuwe begroting.

5.

De MR gaat akkoord met de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van EUR 20 per
leerling voor het schooljaar 2021-2022.
Uitvoering ministeriële regeling arbeidsmarkttoelage en NPO gelden (20.00u)
Arnoud geeft een toelichting over de arbeidsmarkttoelage, waar 15% van de PO
scholen in Nederland recht op zal krijgen: Een drietal PCPO scholen, waaronder de
Vijf Eiken, komen in aanmerking voor deze regeling. De bonden en PO raad
steunen deze regeling niet, ook Arnoud staat hier niet achter. Er is nog geen
concrete uitvoeringsrichtlijn voor deze regeling.
In november kan PCPO gaan uitbetalen. De scholen krijgen elk een vast budget,
dat verspreid moet worden over de leerkrachten die daar werkzaam zijn. Arnoud
oriënteert op mogelijkheden om deze gelden te verspreiden. Dit wordt dan eerst
met de PGMR (en haar achterban) besproken. Momenteel is nog niet mogelijk om
deze regeling uit te voeren met het uitbetalingssysteem AFAS. Hier wordt aan
gewerkt.

6.

Inventarisatiebehoefte continu rooster
We maken een inventarisatie behoefte (enquête) voor ouders en leerkrachten
met specifieke ‘ja/nee’ vragen.
Mogelijke vragen:
- Bent u tevreden over de huidige schooltijden?
- Bent u tevreden over de huidige invulling van overblijf?
- Opmerkingenveld.
Leerlingen worden meegenomen in deze vragenlijst.
Kirsten zoekt de ouderpeiling van de JJ Anspachschool en deelt deze met de MR
leden.

Kirsten

Fieke schrijft een punt voor in de nieuwsbrief, ter info aan ouders.

Fieke

Dit punt komt in de vergadering van 02-11 terug. Voorafgaand maken Kirsten en
Ilse een concept en delen dit met de MR

Ilse en
Kirsten

Tijdspad:
02-11 vervolg concept enquête.
PM
Week 51: enquête week voor ouders, leerlingen én teamleden moment tijdens
PM
inloop ochtend, middag, tijdens kerstviering? Ter plekke invullen, niet mee naar
huis.
25-01: resultaten van enquête doornemen, mits opkomstpercentage voldoende is. PM

Wettelijk verplicht opkomstpercentage voor ouders uitzoeken + wettelijke
draagkracht van geënquêteerden uitzoeken.
7.

Fieke

Rondvraag/overige
Ingekomen post:
• Cursusaanbod MR ‘Vereniging Openbaar Onderwijs’. Sven neemt mee.
• E-mail Miranda Mommersteeg 26-9, inloop Linusgroepen.
Sven
• E-mail Frank de Beer en Elsa Karsten 28-9, continurooster
Sven
• E-mail Joris van Schilt 28-9, passeren MR m.b.t. gelden Linusgroep.
Reply aan Joris: de MR begrijpt de vraag betreffende de inzichtelijkheid
van de kosten. Er is door de MR voor schooljaar 2020-2021 een akkoord
gegeven voor Linus-onderwijs. Destijds is daar is geen specifiek subakkoord voor de ouderbijdrage gegeven. Voor het inzien van de begroting
wordt Joris verwezen naar Jolanda. Een specifieke vraag aan de MR is in
de mail van 28-9 niet opgenomen.
Sven:
•
•

MR vergadering 2 november verhinderd. Ilse notuleert.
Namens Lindsey (activiteiten commissie): Graag zou ik de schoolreis
kosten verhogen naar groep 1 t/m 3 van €20 naar €25 en de kosten van
groep 4 t/m 7 van €25 naar €30. Dit heeft te maken met de hoge kosten
voor schoolreis. Het afgelopen jaar hadden we een te kort aan geld.
Hierdoor wil ik graag dat het met €5 euro verhoogd wordt. Dit zou dan
ingaan per schooljaar 2022-2023.

Ilse

Sven
Vraag: is de schoolreis te duur of is de bestemming te duur? Heeft een
dure keuze de consequentie dat we moeten verhogen. Daarnaast is er
afgelopen jaar geen schoolreis geweest, waar is dit tekort opgelopen.
Voorbeeld: een gezin met drie kinderen kan dus 90 EUR voor een
schoolreis kwijt zijn. Kan onze standaard niet naar beneden? We hebben
de wetswijziging (betalen is geen verplichting) daarbij in onze gedachten.
Kan de OR hier iets in betekenen? Kunnen we een eventuele verhoging
vaststellen voor een x-aantal jaar? We komen hier de volgende
vergadering op terug.
Kirsten
Fieke: communiceren aan ouders én deurwacht: deurwacht is
aanspreekpunt voor bijzonderheden van ouders. De deurwacht is
zichtbaar op het plein, begroet ouders en leerlingen. Wordt dit door de
MR/door het MT in de memo en nieuwsbrief opgenomen?
Agenda punten / ACTIELIJST
Dinsdag 2 november: agendapunten;
1) Lolkje, wat is uit GMR punt ‘Bestedingsplan overschot publieke reserve’
gekomen m.b.t. salaris leerkrachten?
2) Enquête concept doorspreken
Donderdag 21 oktober: training vanuit CNV (namens GMR, waarschijnlijk digitaal).
Week 51: enquête week voor ouders, leerlingen én teamleden moment tijdens
inloop ochtend, middag, tijdens kerstviering? Ter plekke invullen, niet mee naar
huis.
25-01: resultaten van enquête doornemen, mits opkomstpercentage voldoende is.
•

Actiepunt: ‘Smoelenboek’ in de APP: samenstelling MR (foto’s en namen)
aanpassen.

Kirsten

