MR Notulen

2 september 2021

Notulen medezegenschapsraad donderdag 2 september 2021
Aanwezig: Petra, Naomi, Nicole, Ruben, Sanne en Patricia
Voorzitter: Petra Rikhof- Masselink
Notulist: Sanne Poorthuis
1. Opening en vaststelling van de agenda
Petra opent en de agenda wordt vastgesteld
2. Notulen d.d. dinsdag 22 juni 2021
Notulen d.d. dinsdag 22 juni 2021 van Naomi:
Petra kijkt deze na, het kan iets uitgebreider, zodat het leesbaar en begrijpelijk is voor ouders.
3. Financieel verslag en begroting:
Samen met Marcel Scharphof van de financiële commissie is de verantwoording over vorig
schooljaar en de nieuwe begroting besproken. De ongevallenverzekering valt weer onder het
schoolbudget en kan uit de begroting. De bedragen voor de schoolreizen dit schooljaar zijn
vastgesteld. In plaats van Vlieland gaan we dit jaar opnieuw naar St. Jansklooster, aangezien
dit prima is bevallen. We hebben €1500,- toegewezen gekregen van het Keterlhuisfonds voor
de aanschaf van techniekmaterialen. De financiële commissie zal dit voorfinancieren. Als de
materialen aangeschaft en in gebruik zijn, zal de leerlingenraad een filmpje maken om het ketelhuisfonds te bedanken.
4. 1ste Ouderavond 1e week september, laatste voorbereiding:
We plannen onder voorbehoud van eventuele aanpassingen van de Coronamaatregelen 12
oktober voor de ouderavond. Het is mogelijk dat er met QR-codes gewerkt moet worden. We
maken een goede informatiebrief waarin de informatie van de ouderavond en de informatie
rond de plannen voor de Samen naar Schoolklas goed worden samengevat. Sanne stuurt deze
brief eerst naar de MR.
5. Voorbereiding + datum ouderavond.
Het jaarplan wordt vastgesteld. Patricia geeft wijzingen in agendapunten door aan Petra. De
vergaderdata:
dinsdag 26 oktober
donderdag 16 december
dinsdag 8 februari
donderdag 14 april
dinsdag 14 juni
5. Vaststellen jaarplan MR:
Vergaderingen worden alleen bijgewoond door het bestuur. Personeel en oudergeleding mogen
niet aanwezig zijn. Daniel krijgt de stukken toegezonden via de mail.
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6. Notulen + agenda GMR vergadering:
Daniël zal de volgende GMR-vergadering digitaal bijwonen. Het plan is om telkens één afgevaardigde per school bij de GMR aan te laten sluiten. Dit kan bijdragen aan het minder langzaam verlopen van deze vergaderingen. Het plan van de samenwerking van de Enschedese
schoolbesturen is uitgewerkt en op papier meegegeven aan de MR-leden. Dit heeft geen
invloed op de besturen in Losser en is voor ons daarom minder interessant.
7. Inventariseren scholingsbehoefte MR:
Op dit moment is er geen scholingsbehoefte bekend.
8. Schema wie wanneer als MR-lid ingetreden is:
Ruben heeft een schema gemaakt en houdt dit up-to-date. In februari moet de aanpak voor de
(her-)verkiezingen op de agenda komen te staan.
9. Meerjarenbegroting:
n.v.t.
10. Rapportage vernieuwing:
n.v.t.
11. Activiteitenoverzicht:
Week 36 is de verkeersweek, inclusief Streetwise en de fietscontrole. De schoolreizen staan
gepland van 29 sept t/m 1 okt. De week erna is de Kinderboekenweek.
12. Begroting, fotoboek groep 8:
Dit komt te vallen onder de financiële commissie, omdat de middelen van de MR niet toereikend zijn. Er moet ruimte blijven voor incidentele uitgaven en scholing.
13. Schoolreis (22 t/m 24 september) + bekostiging:
Bedragen zijn bekend, er is een bijdrage voor de begeleiding vanuit de financiële commissie.
14. GMR 4 oktober:
zie punt 6
15. Mededelingen oudergeleding:
Ruben vraagt of er een officieel moment in groep 7 is waarop de voorlopige verwijzing naar het
VO wordt bekend gemaakt. Wij kennen alleen het formele moment (ook op papier) in februari
groep 8. Vanaf groep 6 wordt iedere spreekavond de koers waarop een leerling ligt besproken.
Ouders en school kunnen hier dus voortdurend samen over van mening en gedachten wisselen.
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16. Mededelingen teamgeleding:
Er was bij een aantal ouders een misvatting over de verdeling van groep 5 over groep 4-5 en
5-6. Het is dus niet zo dat alle “slimme” kinderen in groep 5-6 gezet zijn. Dit was zeker niet de
basis van de indeling. Patricia heeft de ouders waar het om ging persoonlijk aangesproken. Het
zal ook nog eens correct benoemd worden op de ouderavond in de groepen.
17. Mededelingen directie:
Het schooljaar is gestart met extreem veel intakegesprekken. Er zijn nu al twee instromers
gestart. We zijn blij met deze positieve belangstelling voor onze school. We zitten nu op 129
leerlingen.
18. Rondvraag:
Geen bijzonderheden.
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