Agenda MR-vergadering 13 januari 2021 14.00 – 14.45 uur
Aanwezig in Google Meet:
Elsabeth van Boekel, Jaap Kralt, Noor Pelgrim (P-MR),
Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag), Steven Slijper (voorzitter, O-MR),
Hubert van Aalderen (secretaris, O-MR)
1. Punt van orde
Jaap is gevraagd (en heeft toegestemd) deel te blijven nemen aan de MR,
minimaal zo lang de Corona-periode voortduurt.
Vanwege de onevenwichtige verdeling bij mogelijke stemming tussen PMR en O-MR dient te worden bekrachtigd dat Noor automatisch
stemrecht herwint en Jaap daarmee niet langer gemandateerd is.
Akkoord P-MR.
2. Corona, stand van zaken op school en mail Jeannette mbt
noodopvang/reactie Bestuur
Drieledige “noodkreet”:
-Noodopvang overbelast
-mogelijk oneigenlijk gebruik
-Daardoor geen ruimte voor incidentele calamiteitenopvang
Jeannette zal met instemming van de MR een mail aan de ouders
uitsturen met een moreel appèl op eigenlijk gebruik en een aanscherping
van de spelregels middels een werkgeversverklaring om toegang tot de
noodopvang te verlenen.
De verklaring dient einde van de week ontvangen te zijn voor opvang in
de daaropvolgende week.
3. Corona, toetsing eind januari
Voormalige CITO-toetsen stonden eind januari gepland, kunnen niet
thuis worden gepland. Er wordt in het team en de stichting nagedacht
hoe deze op andere wijze toch te houden: er is hoe dan ook behoefte
aan een onafhankelijk ijkpunt naast het door het team geformuleerde
schooladvies. Laatstgenoemd advies is bindend en gebaseerd op
langdurige monitoring via het leerlingvolgsysteem in de bovenbouw.
4. Integraal Huisvestingsplan (update)
Geen updates

5. Ontwikkeling Dennenheuvel
Nieuw plan ontwikkeld door de gemeenteraad.
Zienswijze door bewonersvereniging ingediend, waarin ten onrechte is
gesteld dat wekelijks een ongeval op de Dennenweg zou plaatsvinden.
Jeannette heeft rectificatie geëist, maar deze is niet nog gehonoreerd.
6. Personeels-/begrotingsmutaties en dergelijke
Saskia inmiddels met zwangerschapsverlof.
Tot de zomervakantie blijft de bezetting zoals deze nu is.
Begroting nog niet opgemaakt, volgt medio februari.
7. Rondvraag
Elsabeth: huidige lockdown wordt heel anders ervaren, er wordt
voortvarend voortgeborduurd op de eerdere protocollen.
Hubert: complimenten aan het team voor de vlekkeloze hervatting na de
kerstvakantie.
Verzoek de oudergeleding op de hoogte te houden en waar nodig in te
schakelen naar aanleiding van de mail over noodopvang.
Noor: geen punten
Jaap: geen punten
Jeannette: wordt in de respectievelijke groepsapps opvang verdeeld?
Lijkt niet het geval, wel onderling op persoonlijkere titel

