NOTULEN MR-vergadering
30-11-2021
19.30 uur via Teams
Aanwezig:
Oscar Nijhof, oudergeleding
Maaike Paulus, oudergeleding
Elly Moons, personeelsgeleding; voorzitter
Ellen Bodéwes, personeelsgeleding
Brigitte de Zeeuw, personeelsgeleding; secretaris
Rianne Tax, directeur
1. Opening
2. Notulen 26-10-2021
Goedgekeurd
3. Mededelingen
4. MR-statuut (zie bijlage)
Ter kennisgeving.
Op 18-11-ontvangen. Het MR-statuut, waarmee de GMR heeft ingestemd op 30 juni 2021.
Formeel treedt hij in werking met terugwerkende kracht op 1 aug. 2021.
5. Verhoging vrijwillige ouderbijdrage
Vraag vanuit ouderraad; onderbouwing is als bijlage toegevoegd
Instemming oudergeleding MR
Elly vraagt nog instemming van Ahmed Kupeli (vandaag niet aanwezig). De andere ouders
stemmen in.
6. Concept Begroting 2022 (zie bijlage)
Informatief. Toelichting tijdens de vergadering door Rianne.
De begroting van IXIEJE is in concept klaar. De komende week worden alle begrotingen van
de scholen besproken met de voorzitter van college van bestuur. De stap erna is dat er een
totaalbegroting komt voor de SGH opgesteld door controller en voorzitter. Klopt alles, moet
er nog geschaafd worden. Dat laatste kan bij iedere school gebeuren (positief of negatief).
Vervolgens wordt er per school teruggekoppeld en akkoord gegeven.
Formeel kan de begroting dan pas voorgelegd worden aan de MR.
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7. Formatie op dit moment
- Vervanging zwangerschapsverlof
Verlof van leerkracht groep 8A is opgevuld.
Leerkracht groep 6 gaat m.i.v. 6 december niet meer voor de groep i.v.m. aangepaste
regeling Corona (vanaf 28 wk; niet meer voor de groep)
8. Corona
Na de persconferentie is er informatie naar ouders gestuurd. Er is ook een nieuw protocol.
Er wordt weer gewerkt in cohorten en gescheiden buiten gespeeld. Na overleg met de GGD
kan de plusklas wel doorgaan (in het belang van de kinderen en hun onderwijsbehoeften).
Mondkapjes voor personeel (in gangen) is verplicht, voor de leerlingen van de groepen 6, 7
en 8 een dringend advies.
Ellen: mist een stukje veiligheid voor collega's. Er wordt veel gedaan voor de kinderen, maar
het onderwijzend personeel wordt in de maatregelen "vergeten". Ook gezien het
lerarentekort is het lastig.
9. W.v.t.t.k.
Ellen:
Bijeenkomst pleinwachtouders in oktober was positief. Ouders die pleinwacht lopen moeten
ook de bijdrage betalen voor het overblijven. Een aantal ouders heeft zich dit niet
gerealiseerd en hebben moeite met het betalen van deze bijdrage. Dit komt ook doordat een
deel van de (andere) ouders de vrijwillige bijdrage niet gaat betalen.
Het bureau dat ons begeleid heeft met de overgang naar dit systeem heeft geadviseerd om
ook de pleinwachtouders te laten betalen en het is diverse keren vermeld.
De betaling van de pleinwachtouders moet snel gerealiseerd worden, dan hebben ouders
niet het idee dat ze alleen moeten betalen.
Rianne zorgt voor de volgende MR vergadering voor een overzicht van betalingen.
10. Rondvraag

11. Sluiting
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