MR vergadering

Datum bespreking: 07-12-2021
Plaats bespreking: Online, via MS Teams
Aanwezig: Fieke, Wendy, Lara, Ilse, Kirsten,
Sven, Ferry (MT zaken)

Opgesteld door: Sven van Roij
Afwezig:

Punt.: verslag:
1.
Opening 19.00u
2.

3.
4.

actie:

Actiepunten uit de vorige notulen:
- Ouderbetrokkenheidgroep + de klassenouders betrekken bij het stimuleren van Fieke
ouders tot invullen van de inventarisatiebehoefte.
-Linus als groep toevoegen in de enquête. We bespreken het vervolg van de
enquête (i.c.m. heersende COVID-maatregelen) op de vergadering van 07-12
door.

Kirsten

- Doorsturen NPO plan naar MR leden
Begroting PCPO
Ferry geeft een toelichting.

Kirsten

Begroting cluster VE + Anspach
Ferry geeft een toelichting.
De leerlingtelling door het Rijk wordt verplaatst van 1 oktober naar 1 februari.
Daarmee ontstaat een gat van enkele maanden dat door de overheid niet wordt
vergoed. Dit creëert een gat van ongeveer EUR800.000 op de PCPO scholen. Voor
komend begrotingsjaar creëren we daardoor een tekort. Dit wordt later
gecorrigeerd. Over twee jaar is de begroting weer correct.
De NPO gelden lopen twee jaar. Het plan hiervan is gedeeld met de MR leden en
werd opgesteld door het IOT.
Vorig jaar was er een daling van leerlingaantallen. Dit is inmiddels aangetrokken.
Dit moeten we in de gaten gaan houden (fysieke ruimte in de school). Onder
andere de opstart van Linus heeft hiermee te maken. Linus telt inmiddels twee
groepen. We stellen ons nu de vraag of we in schooljaar 2022-2023 een derde
groep opstarten. Ook is er een instroom van meer nieuwe kleuters. De prognose
is dat we in februari 2022 een leerlingaantal van 284 hebben. Het jaar erop is de
verwachting 297 leerlingen, dat is het maximale leerlingenaantal dat het
schoolpand aankan.

5.

Er is een imago onderzoek afgerond onder alle scholen in Rijen. Het MT
Ferry
analyseert dit onderzoek en Ferry presenteert dit aan het team. Ferry deelt deze 25-01
analyse ook met de MR in de volgende vergadering.
IKC
Ferry geeft een toelichting.
Het tijdspad is herzien, gezien de opgelopen vertraging door COVID. In het
nieuwe tijdspad is ook opgenomen wanneer team, de MR en ouders worden
geïnformeerd.

6.

7.

Ontwikkelingen t.a.v. website en logo zijn in gang gezet. Op 20 december is er
een geplande (start)bijeenkomst tussen Humankind en de onderbouw van de Vijf
Eiken.
Nieuwe COVID-maatregelen school:
I.o.m. Ferry heeft Fieke eerder een akkoord (mandaat) gegeven op de nieuwe
COVID-maatregelen welke school moet treffen. De MR steunt dit akkoord.
Ferry: We signaleren dat ouders niet altijd meegaan in de richtlijnen vanuit de
overheid. Dat zorgt binnen school voor onrust. Deze berichten komen uit ouders
naar MT, onder andere via e-mail.
Kinderstralen, hoe loopt het?
De kinderen zijn in cohorten ingedeeld. De kleutergroepen zijn ingedeeld in de
eigen klas en hebben een eigen begeleider.
Ten tijde van het in zee gaan met Kinderstralen is de MR verteld dat de leerlingen
keuzes kregen bij de overblijf: uitvoeren van een georganiseerde activiteit,
buitenspelen, binnenspelen, etc. Ook in de nieuwsbrief van Kinderstralen wordt
geschreven over specifieke activiteiten op de Vijf Eiken, deze worden echter niet
uitgevoerd. De begeleiding is niet altijd pedagogisch (vanuit overblijfouders en
coördinator) naar zowel kinderen als ouders.
Met het oog op de schooltijden enquête heeft de MR de zorg of ouders gaan
kiezen voor het continurooster om van Kinderstralen af te zijn.

8.

De PMR vraagt bij Daan na wie de contactpersoon is vanuit Kinderstralen. Fieke PMR
deelt de recente nieuwsbrief van Kinderstralen met de MR. De MR stelt een mail
op naar Kinderstralen om haar zorgen te delen.
GMR (20.00u)
- Wat is uit GMR punt ‘Bestedingsplan overschot publieke reserve’ gekomen
m.b.t. salaris leerkrachten?
Namens Lolkje:
P.M. volgende vergadering.

9.

Rondvraag/overige
Ingekomen mail/post:
- E-mail Hanneke Sanden (17-11-2021).
De MR blijft van mening dat het fysiek afnemen van de enquête het
meeste wenselijke is. Dit kan (mits COVID-maatregelen het toelaten)
tijdens de rapportgesprekken van maart (groepen 1 t/m 7). Gezien de
diversiteit aan ouders vreest de MR dat de response vanuit ouders

Agenda
25-01

anders onder de 70% blijft. Digitaal afnemen is voor verschillende ouders
niet mogelijk (beschikken niet over WiFi of device). Dit wordt
meegenomen in de nieuwsbrief.
Fieke
PMR mailt Hanneke: gezien de huidige COVID regelgeving is het tijdspad PMR
van de enquête wat aangepast. In de eerstvolgende nieuwsbrief
informeert de MR de ouders hierover.
Agenda punten / ACTIELIJST
25-01: Raamwerk voor ouder enquête maken.
Week 11: enquête week voor ouders tijdens rapportgesprekken inloop.
Ter plekke invullen, niet mee naar huis.
22-03: Resultaten van enquête doornemen, mits opkomstpercentage voldoende
is. → relatief lege agenda maken.

