Notulen MR vergadering
Woensdag 15-01-2020
stampioendreef 5
Aanwezig:
Afwezig:

Menko Nieland, Henriëtte Richardus, Marijke Halma, Shirley van den Berg,
Miranda van der Starre, Patricia van den Bogerd
Elly Berghout, Joyce Gepkens

1) Opening van de vergadering door Henriëtte
2) Vaststellen agenda; geen toevoegingen
3) Notulen; er worden enkele aanpassingen gedaan in de notulen
4) Jaarverslag; op enkele wijzigingen na wordt deze goed bevonden. Wijzigingen zijn
doorgevoerd en het jaarverslag is wederom verstuurd.
5) GMR;
– De begroting is besproken – de onderhoudsgelden worden anders ingericht door de Acker.
– Het protocol veiligheid is besproken – hierbij zijn uiteenlopende aspecten voor veiligheid
besproken, een voorbeeld hiervan zijn het weglopen van kinderen op school.
– Vervanging van het personeel bij ziekte/ uitval
– De pilot voor een nieuw te bouwen school in Berkel (tienerschool) wordt besproken.
6) Uit de school; Miranda schuift aan
– De begroting wordt besproken. De meerjaren begroting: de rijksbijdrage in 2024 staat laag
begroot, dit heeft te maken met de (voorlopige) leerling prognose. Zodra het juiste aantal
leerlingen is vastgesteld zal de bijdrage worden bijgesteld naar het daadwerkelijke aantal
leerlingen.
– Punt 3.2 De subsidies voor de werkdrukverlichting en werkondersteuning zijn verhoogd
– Overige baten; vanuit de MR komt de vraag wat er onder overige baten wordt bedoeld,
Miranda licht toe dat dit binnenkomende gelden, subsidies en ouderbijdrage omvat.
– De gymdocent die vanuit het Spectrum aangesteld zal worden, wordt bovenschools
aangesteld.
– Overige lasten; hieronder valt het leermateriaal, verbruiksmateriaal, kopieermiddelen e.d.
Vanuit de MR wordt gevraagd om onder de begroting een kleine toelichting te plaatsen om
meer duidelijkheid te geven op de begroting.
– Leerling prognose is nog zeer onzeker, wel worden er veel intakegesprekken gevoerd.
– De afgelopen periode is er 1 maal een kleuterklas naar huis gestuurd wegens uitval van
een leerkracht, verder is de personele bezetting stabiel.
– Staking; de Acker gaat niet dicht tijdens de landelijke staking van 30 en 31 januari, er zijn
twee leerkrachten die wel gaan staken, groep 4a en 6a zullen deze twee dagen geen school
hebben.
– Joyce is bevallen van een dochter, Rosanne start na de voorjaarsvakantie weer na haar
verlof.
– Ellen zit 25 jaar in het onderwijs, vanuit het team zal hier aandacht aan besteed worden.
– Vanaf volgend jaar zullen er op de Acker alleen nog maar roetveegpieten ingezet gaan
worden tijdens de sint viering, er wordt gekeken door wie dit het beste ingevuld kan gaan
worden.

– 20 februari zal er een audit plaats vinden op de Acker, bestaande uit een
visitatiecommissie (3 leden).
Zij zullen veel vragen stellen aan Elly en Miranda, soort gelijk aan de inspectie die in 2019
is uitgevoerd. Hierbij zal één leerkracht (Henriette) en één ouder vanuit de MR ook plaats
nemen.
Er moet nog worden doorgegeven welke ouder dit zal worden.
 Een vragenlijst is uitgezet bij het team en de MR (reeds beantwoord).
* Wat zien jullie als ontwikkelpunt voor de school?
* Is er voldoende aandacht voor leerlingen op alle niveaus?
* Cijfer voor de school in het algemeen?
– De MR zal meedenken met de groepsindeling voor het volgende schooljaar
7) W.v.t.t.k.
8) Rondvraag; geen vragen
9) Henriëtte sluit de vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 13 maart 2020 om 20.00 uur

