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Notulen MR vergadering school Noord
Datum: 8 september 2020

Aanwezig:
Simmelink
Voorzitter:
Notulist:

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

M. Konings, J. Schuurman, M. Weging, S. Geerdink, A. Bekers, C. Geerdink, M.
M. Konings
M. Simmelink

Datum volgende vergadering: 10 november 2020

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

opening
Vaststellen agenda
Voorstellen C. Geerdink
Notulen vorige vergadering d.d. 30 juni 2020 (besluitvormend)
Ingekomen post en mededelingen
TSO (tussen schoolse opvang)
Covid-19 hoe gaan we hiermee om
Integraal huisvesting plan
GMR
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.

3. Voorstellen C. Geerdink
Mevrouw Geerdink stelt zich voor. Zij is voor de eerste keer aanwezig bij de MR vergadering.

4. Notulen vorige vergadering d.d. 30 juni 2020 (besluitvormend)
Notulen 30 juni 2020 zijn goedgekeurd.
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5. Ingekomen post en mededelingen
Innovatieprijs;
Sten praat de MR bij over de huidige stand van zaken.
Door de corona is de tweede ronde sollicitaties voor de innovatieprijs niet van de grond gekomen.
Nu er ontwikkelingen zijn rondom het huisvestingsplan is het de vraag of het media- en cultuurlokaal
gerealiseerd kan worden. Op 23 september gaat het team hierover met elkaar in gesprek.

6. TSO. Tussen schoolse opvang
Op dit moment gaat tussen de middag eerst de kinderen van de bovenbouw een half uur naar buiten en
daarna de kinderen van de onderbouw een half uur naar buiten.
Op maandag is Renske er, Erna op de dinsdag en donderdag en op de vrijdag is er niemand.
Er is onderbezetting. Er heeft zich een ouder aangemeld maar deze kan niet op de dagen dat er iemand nodig
is.
Op dit moment lukt het niet om voor het personeel de pauzes volgens de CAO rond te krijgen.
De vraag vanuit mevrouw Geerdink is of de oudergeleding ideeën heeft hoe dit op te lossen.
In het verleden zijn er betaalde krachten geweest die deels betaald werden vanuit de OR. De kosten daarvan
werden duurder en toen is het geheel door ouders opgelost die hiervoor een vergoeding krijgen.
Jorrit vraagt of het niet door betaalde krachten gedaan kan worden. Dit zou betekenen dat de ouderbijdrage
vanuit de OR omhoog moet. Mevrouw Geerdink gaat uitzoeken wat dit concreet betekent voor de
ouderbijdrage. Vanuit de MR staat de oudergeleding erachter wanneer er betaalde krachten ingezet worden in
de pauzes.
Mevrouw Geerdink zoekt hierover het een en ander uit en komt hier met de MR op terug.

7. Covid-19. Hoe gaan we hiermee om.
De herfst en winter komt eraan. Verwachting is dat de komende periode veel kinderen en leerkrachten ziek
zullen worden. Dit gaat een grote impact hebben op het onderwijs. Mevrouw Geerdink geeft aan dat dit
onderwerp volgende week ook terug komt op het directieberaad.
Oponoa is nog onvoldoende voorbereid op wat het plan wordt wanneer er meer ziekte onder leerkrachten zal
zijn. Ook dit komt volgende week terug op het directieberaad.

8. Integraal huisvestingsplan
Er zijn veel vragen hoe de procedure van het huisvestingsplan gegaan is en hoe informatie gedeeld is en wat
voor consequenties dit zal hebben voor alle openbare scholen in Borculo.

9. GMR
Geen bijzonderheden.
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10. Rondvraag
Monique: het activiteitenplan voor de MR moet voor 1 november ingediend hebben. Belangrijk om op de
agenda te zetten voor het geval we hier gebruik van willen maken.
Sten; Sten gaat met mevrouw Geerdink de website up to date maken.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.24 uur de vergadering.

Actielijst
Wat
Mevrouw Geerdink zoekt uit wat het
kost om betaalde krachten voor TSO
in te zetten en komt hier bij MR op
terug.
Bijpraten stand van zaken media- en
cultuurlokaal
Activiteitenplan indienen voor 1
november 2020

Wie
Mevrouw Geerdink

Wanneer
Voor 1 november 2020

Anita, Sten en Monique

November 2020

Gehele MR

Voor 1 november 2020
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