Notulen MR-directieoverleg

Naam
Merel Zanen (MZ)
Bianca Nieuwenhuis (BN)
Chris Brouwer (CB) (secretaris/GMR)
Esther Bosmans (EB) (voorzitter)
Esther Kasbergen (EK)

Datum
Maandag 06-09-2021

Tijd
16:30 - 17.30

Hoe
Live

Maandag 25-10-2021

19:15 - 20.30

Online

Maandag 29-11-2021
Maandag 24-01-2022
Maandag 14-03-2022
Maandag 11-04-2022
Maandag 20-06-2022

19:15 - 20.30
19:15 - 20.30
16:15 - 17.30
19:15 - 20.30
16:15 - 17.30

Live
Online
Live
Online
Live

Gespreksleider
X

Notulist
X

X
n.v.t.

Aanwezig
X
X
X
X
X

Agenda
Nr. Onderwerp
1 Opening
2 Notulen vorig MR-directieoverleg en status actiepunten (zie onderaan notulen)
• Actiepunten komen in los document Actiepunten, te vinden in de digitale
map MR.
3 Ingekomen stukken (indien van toepassing)
• Uitnodiging MR training 30-nov-21 van Athena in Deventer – opgepakt door
CB en EK
• Scholing: WMS congres woensdag 24-nov-21 workshops en lezingen (zie
website voor precieze programma). Waardevol om te bezoeken in 2022.
4 Mededelingen
Directie:
• Weinig ziekte en tot dusver geen klas in quarantaine en geen ziekteverzuim
onder personeel.
• De formatie (ivm zwangerschappen Mei en Laura) wordt nog wel een
puzzel, maar komt vast goed.
• Vanuit enkele ouders is de wens naar voren gekomen om een foto van het
team te delen met de namen van de juffen en meesters. Ze horen/lezen
namen en kennen er geen gezicht bij.
• Het Michaëlsfeest in het bos is goed verlopen, veel positieve reacties van
ouders gekregen.
• Het leerlingenaantal is vastgesteld op 191 lln op de peildatum 1-okt-21
• Er is extra ondersteuningsgeld beschikbaar (NPO-gelden). Het plan
hiervoor is in concept klaar en moet voor 31-dec-21 ingeleverd worden.
• Er is een wens om de lerarenkamer en het schoolplein op te knappen.
• Er is een subsidie van 17.000 euro beschikbaar voor extra handen in de
klas. Dit komt neer op 19 lln die je zou kunnen begeleiden.
• We moeten kijken naar de afschrijving van de computers op school.
GMR: huidige stand van zaken
• Onder meer nav de uitkomsten van een enquête onder GMR-leden over de
rol van de GMR is een ‘hei-middag’ georganiseerd. 3-nov-21 is het vervolg.

•
MR:
•
•
•
•
•

Doel is om de GMR naar een hoger niveau te tillen; wat ziet de GMR als
haar rol?
Voor de rol van vicevoorzitter van de GMR wordt vanaf 1 januari 2022
vervanging gezocht.

EB neemt in november afscheid als voorzitter van de MR
Er is één kandidaat overgebleven om de plek van EB over te nemen en dat
is Jos Verberne (vader van Arthur kleuterklas A en Floor klas 2). CB belt
hem om samen een inwerktraject af te spreken.
Aankondiging hiervan in het schoolbericht, actie: CB/EB
Medezeggenschapsreglement/-statuut wordt aangepast door EB en CB
Begroting MR nogmaals bespreken/vaststellen 29-nov-21, wel/geen recht
op vacatiegelden? CB gaat dit na.

5 Activiteiten en documenten ter bespreking:
• A3 jaarplan – Aan de rechterkant van dit document staan de doelen
vermeld (9. Bestuur en financiers). Vervolgens is het de vraag welke acties
hieraan gekoppeld moeten worden. Bespreekpunt: wat willen we met het
techniekonderwijs?
• Er ligt een uitnodiging van Peronnik, de voorzitter van stichting Athena, voor
ouders en personeel van alle Athenascholen op zaterdag 13-nov-21 om op
De Vijfster samen te komen voor een verbindend programma met als
onderwerp ‘biografische studie’ (zie mail van 11-okt-21)
6 Rondvraag en mededelingen
• Is Parro voldoende geïmplementeerd bij leerkrachten en werkt het goed bij
ouders? Volgend overleg terug laten komen op de agenda.
7 Afsluiting

Chris Brouwer (CB)
Merel Zanen (MZ)

Actiepunten MR-Directie overleg
Indien gereed de status wijzigen en niet de regel verwijderen
Nr

Datum
3 2020-07-06

16 2020-09-28
17 2020-09-28

23 2020-11-02

25 2020-12-14
29 2020-12-14
31 2021-02-01

32 2021-02-01

33 2021-02-01

35

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).
In Athenadirecteurenoverleg en
regionaal acholenoverleg

Resultaat

Bianca Nieuwenhuizen (BN)
Esther Bosmans (EB)
Esther Kasbergen
(EK)
Eigenaar
Gereed
GMR
Nee
SO/RK à MR

Nee

EK à MR

Nee

EK à MiWe

Nee

GMR

Nee

EB/CB à EK

Nee

GMR

Nee

EK

Nee

EK

Nee

EK

Nee

38 2021-06-21

39 2021-09-06
40 2021-10-25

41 2021-10-25

42 2021-10-25

43 2021-10-25
44 2021-10-25

streven naar gezamenlijk
beleid bij
overmachtssituaties
(Code Rood)
Afspraak maken met IT
Athena en CB voor
technische oplossing:
Knop op site De Vijfster
laten maken voor ouders,
voor oa notulen MR,
schoolberichten )Alles bij
elkaar)
Toegang digitale map MR
ook voor MZ en BN
regelen
Aanmelden MR-leden voor
MR-training Athena op 3011
Nieuw MR-lid Jos Verberne
bellen om inwerktraject te
bepalen
Stukje in schoolbericht
plaatsen om Jos als nieuw
MR-lid voor te stellen
Medezeggenschapsregleme
nt en -statuut aanpassen
Verkennen recht op
vacatiegelden

EK

Nee

MZ/SK

Nee

CB en EK

Nee

CB

Nee

CB /EB

Nee

CB /EB

Nee

CB

Nee

