Notulen Medezeggenschapraad overleg met directie
01-02-2021, 19.30-20.30 uur (online via Teams)

Aanwezig: Merel Zanen (MZ), Marjolein Wemerman (MW), Chris Brouwer (CB), Esther
Kasbergen (EK), Esther Bosmans (EB). Laatste kwartier: Mechel Oortgijs (MO)
Afwezig: Rianne Klop (RK)
Gespreksleider: MZ Notuliste: EB
1.
Opening en welkom
Speciaal welkom voor CB als nieuw MR-lid van de oudergeleding.
Voornemen is om de creatieve opmaat van dit overleg opnieuw de zes kernwaarden van De
Vijfster centraal te zetten. Vanaf de volgende vergadering starten we hiermee.
2.
Vaststellen agenda
Vastgesteld
3.
Notulen MR-directieoverleg 14-12-2020
Zijn goedgekeurd. Actiepunten nagelopen.
4. Ter bespreking
- Corona: stand van zaken en blik vooruit; protocol nog werkbaar?
o School volgt de Rijksoverheid, PO-raad en Stichting Athena met de richtlijnen
die zij adviseren.
o Een nieuwe maatregel is: als er een Corona-uitbraak is geconstateerd in een
klas: dan de hele klas 5 dagen niet naar school. Nadat via een test een kind
Corona-vrij blijkt, mag die na school. Kinderen die niet worden getest, blijven
nog 5 dagen thuis en krijgen afstandsonderwijs.
o Er zijn enkele ouders die zich zorgen maken dat op school de maatregelen te
streng worden gehandhaafd. Gelukkig hebben wij een ruime school waar veel
mogelijk is.
o De verwachting is dat leerkrachten soms afwezig zullen zijn vanwege testen
of ziekte. Helaas is de opvangpool leeg. Om het huidige protocol te volgen en
op de eerste dag een hele klas over alle klassen te verdelen, blijkt een zware
belasting voor de opvangende leerkrachten. Na overleg met de MR is
besloten om af te wijken van de huidige procedure van uitval van
leerkrachten, namelijk: om al vanaf dag 1 ernaar te streven de kinderen thuis
op te vangen als het kan of als ouders onderling opvang te regelen. Kinderen
waarbij dit echt niet kan: die kunnen worden verdeeld over de klassen.
Studiedagen van individuele leerkrachten worden wel goed opgevangen.
o Nieuwe Kleuters en hun ouders: mogen wel de school in en krijgen een warm
welkom.
o Verder geldt de gewone aanpak zoals tot de lockdown.
o Oudergesprekken: zijn binnenkort online.
o Ouderavonden: is aan de leerkrachten vrijgelaten of die doorgaat of niet.
- Terugblik verkiezingen oudergeleding
Deze zijn prima gegaan. Aandachtspunt voor een volgende keer: legen en tellen van
de stemmen: 2 mr-leden erbij: één van de team- en één van de oudergeleding.

-

Gekozen MR-Focuspunten voor 2021:
o samen gezond en veilig door Corona heenkomen
o financieel gezond worden

5. Ter kennisname /inzage
Begroting De Vijfster 2021
EK geeft een toelichting. Enkele posten zijn hoger uitgevallen en helaas is het aantal
leerlingen lager dan begroot. Soms verhuizen onverwacht leerlingen (al dan niet naar
het buitenland) of stromen kleuters toch niet door naar klas 1. Dit heeft direct
gevolgen op de inkomstenstroom (zo’n EUR 6.000 per leerling). Zodoende fors in de
rode cijfers. EK heeft ideeën waar dit door komt. Ze streeft ernaar niet jaarlijks verrast
te worden door tegenvallers en heeft er alle vertrouwen in.
MZ vraag naar de GMR: kunnen bepaalde beslissingen die Athena neemt maar
gevolgen hebben voor de begroting van De Vijfster samen met de directie en/of MR
van De Vijfster genomen worden? Nu niet altijd duidelijk of financiering vanuit
Stichting of door de school zelf gedragen moet worden. En eventueel samen zoeken
naar andere (goedkopere) oplossingen?
Plan:
- Maandelijks monitort Athena alle scholen: op ll-aantallen, op uitgaven.
- Gemiddeld streefaantal ll per klas opgehoogd: 28. Soms dus 29 of 30 of 31, soms
25-26-27.
- Schoonmaak: is nu noodmaatregel wegens Corona. Gaat voorlopig nog even
door. Voor de zomer 2021: hoe willen we het dan en hoe kunnen we besparen?
Terug naar oorspronkelijke situatie? Schoonmaakpool van ouders in het leven
roepen?
- Energie/water: enorme klus om hier grip op te krijgen. Is nu ongeveer gelijk als
voor de verbouwing en dat is vreemd. Samen met kundige ouder is Brian nu aan
’t uitzoeken waar er energie weglekt. Wordt vervolgd.
- Duur onderhoudscontract. Duidelijk wordt dat enkele zaken bij de renovatie niet
zijn gedaan, maar echt nog wel moeten gebeuren (schilderen
Christoforusgedeelte, inrichten extra klas).
Nogmaals, EK doet er veel aan om grip te krijgen. Ze houdt ons ervan op de hoogte.
6. Ingekomen stukken
Leerkracht vanuit Meppel (lid GMR) heeft telefonisch contact gelegd met EB om te
sparren over een Werkgroep Communicatie.
7. Jaarlijks terugkerende agendapunten:
Besteding vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
Besluit: Oudergeleding MR zal meer transparantie geven over de posten van de
vrijwillige ouderbijdrage. Streven: dat ouders zich realiseren wat het kost om
vrijeschoolonderwijs te realiseren en dan een (gepastere) bijdrage leveren.
Ook op Athena spreken ze er ook al over om meer bovenschools te regelen.
Bijvoorbeeld door een algemeen stuk schrijven om aan nieuwe ouders duidelijk te
maken wat vrijeschoolonderwijs betekent, ook financieel. EK vraagt dit na bij Karin
Leurink.
Begroting vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
➔ Muziekonderwijs: verlagen (muziekleerkracht gaat naar ‘gewone’ begroting De
Vijfster)

➔ Post ‘Euritmie’ laten vervallen: geen ambitie voor dit schooljaar
➔ Post ‘Bibliotheek’ ophogen: juist wél een ambitie voor dit schooljaar
Is er een actueel getal over de inkomsten van de VOB? EK zoekt dit uit.
8. Mededelingen
Vanuit:
- Directie, o.a.:
o
Actuele stand leerlingenaantal
o
Directeurenoverleg
o
Reilen en zeilen binnen school
➔ Niet aan toegekomen.
- GMR was helaas niet aanwezig.
- MR: volgende keer met verkiezingen:
o Legen/tellen stembiljetten door 2 MR-leden.
o Nieuwe mappenstructuur in OneDrive
o Nieuw overzicht MR-vierjarenplan in Excel: voornemen om samenhang te
vinden en te prioriteren met EK.
9. Rondvraag
10. Afsluiting
We namen op gepaste wijze afscheid van Mechel Oortgijs als MR-lid van de
oudergeleding.
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Actie
In GMR verkennen hoe op andere scholen schoonmaak
is geregeld
Bestuursverslag GMR bespreken
Veranderingen functiehuis Athena inbrengen (advies
MR) ter inzage volgende keer.
Regenboogtraining (beleid korte én lange termijn)
bespreken met Regenboogcoördinator Michaela
Hoe vaak per jaar gaat het A3 jaarplan op andere
scholen langs te MR?
Voor zomer: schoonmaak klassen hoe? Vanwege
bezuinigen.
Wens: beslissingen vanuit Athena met grote financiële
consequenties voor de begroting van De Vijfster: samen
met directie/MR nemen. In GMR inbrengen.
Navragen bij Karen Leurink wat de plannen zijn om
bovenschools het belang van de vrijwillige ouderbijdrage
onder de aandacht te brengen.
Navragen wat er inmiddels aan vrijwillige ouderbijdrage
is binnengekomen (sommige ouders betalen in
termijnen; de rest van het schooljaar komt er dus nog
geld binnen).

Volgende vergadering:
Maandag 8 maart 2021, 16.15 à 16.30 – 17.30 uur
Agendapunten:
o Functiehuis
o Overzicht leerlingenaantallen
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