Notulen MR-vergadering 20-5-2020 15.00 uur
Aanwezig in Google Meet: Elsabeth van Boekel, Jaap Kralt (P-MR),
Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag), Steven Slijper (voorzitter, O-MR),
Hubert van Aalderen (secretaris, O-MR)
1. Evaluatie Coronaperiode
Steven opent de vergadering en informeert bij de staff naar de gang van
zaken: het gaat goed, iedereen vindt de heropening per 8 juni weliswaar
spannend, maar blij weer (met nieuwe stof) met gehele groep bijeen te
zijn.
Anderhalve meter blijkt al met huidige halve groep niet te handhaven,
zal met gehele groep ondoenlijk blijven/blijken. PO-raad komt hiertoe
binnenkort met een advies.
Elsabeth informeert hoe de ouders de huidige opzet vinden.
Steven vertelt dat de communicatie en opzet erg goed verloopt,
nogmaals complimenten. Dit in tegenstelling tot andere scholen waar
veel onrust heerst, veel verwarring door wekelijkse wisselingen, bij ons
niet aan de orde.
Voor de toekomst bekijkt het team wat nu (gedwongen of onverwacht)
goed verloopt en behouden mag blijven.
2. Bekrachtiging schoolplan en jaarplan
Schoolplan aangepaste versie van template Stichting. Zou volgens
Jeannette wel korter mogen. Leuk om terugblik te schrijven en de
progressie te bezien. Wordt verder in team besproken en nadien met MR
gedeeld. Vanwege Corona geen tijd kunnen steken in jaarplan, daarbij
logischerwijs veel onzekerheid vanwege Corona zelf.
Formatie: plan bestuur besproken in G-MR, nog geen verslag ontvangen.
Er dient marginaal bezuinigd te worden vanwege licht teruglopende
leerlingenaantallen, verschuiving onderbouw-bovenbouw (een
onderbouw-leerling levert meer subsidie op) en correctie op foutieve
toedeling. Leidt tot plaatsing van 1 OOP-lid op mobiliteitslijst (bij geen
inzet op andere school mogelijk deels weer inzetbaar bij ons). 1 OP met
pensioen. 1 vertrekt, tijdelijke uitbreiding wordt vast. Er dient dus te

worden geschoven binnen de resterend bestaande bezetting.
Hiertoe dient het team voorstellen in, deze worden in het team
besproken en definitief ingevuld.
Hiermee is de begroting nagenoeg kloppend.
Voor het overige is deze nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Steven heeft een aantal vragen over afschrijvingen. Jeannette zal bij
publicatie van de nieuwe meerjarenbegroting het overzicht van
afschrijvingstermijnen delen.
3. Integraal Huisvestingsplan (update)
Overleg met gemeente is geweest. Geen algehele nieuwbouw maar
verbouwing met kleine uitbreiding met behoud monumentale gevel.
Liever aankoop grond dan gymzaal geheel in de grond. Bestuur wordt
leerlingenprognose gevraagd en bevestiging dat alle activiteiten binnen
nieuwe footprint passen. Geen inhuizing CJG nodig.
Volgende week opnieuw gesprek. Jeannette neemt contact met Ton op.
4. Rondvraag
Elsabeth:
Jaap:
Jeannette:
Steven:
Hubert:

geen vragen
geen vragen
geen vragen
geen vragen
informeert of er nog behoefte aan laptops is, voor nu niet

