MR Cluster De Parel | NOTULEN
04-11-2020 | 19.30 uur – 21.30uur| Thuis via Teams

Aanwezig:

Oudergeleding:
Sander de Ruijter & Richard Hendriks (De
Schoof),
Ingrid Tode (De Menorah);
Berry Quirijns (De Wegwijzer)
Docentengeleding:
Joyce Schreurs, Jefira Nagel, Florentine
Overeijnder, Mathitja den Toom

Afwezig:

Iris Halma en Niels Hoffmans

Gasten:

Peter Honcoop

Voorzitter:

Richard Hendriks

Notulist:

Joyce Schreurs

1.Opening en welkom
-

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.Vaststellen agenda/ ingekomen stukken
-

Er zijn geen ingekomen stukken.
Ingrid wil graag het voorstellen van leerkrachten bespreken.

3.Vaststellen notulen vorige vergadering algemeen
-

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd

1.Onderwerpen PG & OG
1.1 Voorbespreking
- Richard en Peter zijn bij elkaar geweest voor de voorbespreking. Het verslag
hiervan is doorgestuurd naar de MR leden. Besproken is het continurooster voor
de Schoof en de Wegwijzer, ook is aangegeven dat Margot en Joyce dit op de
Menorah oppakken. Marc komt voor Wegwijzer/ Schoof eind december met een
voorstel.

-

De Explora groep gaat door. De docenten zijn ingelicht. De Explora groep krijgt
het lokaal van de voorschool.

1.2 vaststellen Jaarplan 2020-2021
- De MR leden hebben het jaarplan doorgenomen. Er zijn enkele verbeterpunten
naar voren gekomen. Onderstaande punten worden door Sander aangepast.
•
•
•
•
•
•

2.0 oudergeleding/ personeelsgeleding
Met stemmen mogen er niet meer ouders stemmen dan leerkrachten. 1 leerkracht
schoof/wegwijzer, 1 ouder die ook mag stemmen.
2.3 Mathitja : werkzaam Menorah
2.4 Proactief opstellen van protocollen moet zijn beoordelen van protocollen
2.5 hoogte vrijwillige ouderbijdrage. Wij hebben instemmingsrecht over de hoogte
en de bestemming
3.2 continurooster moet Parel-breed zijn.

1.3 Evaluatie Ouderbijdrage
- De MR leden hebben instemmingsrecht over de ouderbijdragen. De MR gaat over
de bestemming van het geld en de hoogte van de bijdrage.
1.4 School specifiek
1.4.1 Menorah
- Ingrid geeft aan dat een filmpje aan het begin van het schooljaar leuk was geweest
voor de hele school, niet alleen de kleuters. Voor ouders en kinderen was het
spannend omdat de ouders nu helemaal de school niet in mogen.
1.4.2 Wegwijzer
- Op dit moment wordt er binnen het team gepolst of er interesse is voor een
verandering van de schooltijden. Ook zal overleg moeten plaatsvinden met de
Springplank omdat zij in hetzelfde gebouw komen, of zij ook open staan voor
andere schooltijden. Berry wil graag ondersteunen bij de eventuele verandering
van de schooltijden.
1.4.3 Schoof
- De oudergeleding plaatst in iedere nieuwsbrief een stukje vanuit de MR. Dit stukje
zou met een kleine aanpassing ook gebruikt kunnen worden op de andere scholen
- Richard zou het fijn vinden als nieuwe leerkrachten zichzelf voorstellen. Nieuw
leerkrachten met een langere benoeming zullen een stukje plaatsen in de
nieuwsbrief.

2.GMR
-

Florentien wil de MR training op 8 december nogmaals onder de aandacht
brengen. Voor nieuwe leden echt de moeite waard om aan te sluiten.
Er is een nieuw lid in de Raad van Toezicht. Een nieuw lid moet aangesteld worden
door een lid van de GMR, dit is niet helemaal goed verlopen. Dit onderwerp loopt
op dit moment binnen de GMR

3.Onderwerpen directie
3.1 Begroting
-

De begroting is te groot om te delen. Kort samengevat is 2019 positief afgesloten.
De prognose is ook dat 2020 ook positief afsluit. Het document zal op een later
moment bekeken worden als we elkaar weer fysiek treffen.

-

Er kan een leerkracht voor 0.6 worden aangesteld voor de Explora groep. Sofie
heeft in samenwerking met het MAT het beleidsplan opgesteld. De scholen in de
omliggende gemeenten worden aangeschreven en er wordt contact opgenomen
met de directeuren om kinderen te werven. Om in aanmerking te komen voor deze
groep wordt er een toelatingsprotocol opgesteld waar de leerlingen aan moeten
voldoen. De leerlingen die in de Explora groep komen, werken in de ochtend in de
Explora groep en gaan in de middag naar de eigen klas in de eigen school. De
verrijkingsklassen zoals we die nu kennen zullen ook blijven.

4.Rondvraag
-

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

5.Sluiting vergadering.
Richard sluit de vergadering om 21.20

Actiepunten:
1.
2.
3.
4.

Wegwijzer en Menorah: Actief plaatsen van nieuwsitems door oudergeleding
Definitief maken jaarplan door Sander en plaatsen op mediakanalen door Joyce
Peter publiceert eerstkomende vergadering die fysiek is het jaarplan
MARAP door Peter aan te leveren

