IKC HET STERRENSCHIP
NOTULEN MR VERGADERING
6 oktober 2020

Locatie:

Online via Teams

Aanwezig:

Nicky, Ad, Geke, Dorine, Hendrika, Vincent, Mariëlle, Marijn
Vanuit de GMR: Sheila
Namens de directie: Henriët en Amanda

Tijd:

Start 19.45 uur – 22.15 uur einde

1.

Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.40 uur geopend en de agenda wordt vastgesteld. Tot het aansluiten van
de directie worden alvast een aantal punten besproken.

2.

Mededelingen
Met ons GMR-lid contact gehad, ze zal later aansluiten in de vergadering. De mail aan de GMR en
Plateau is verstuurd.

3.

Notulen vorige vergadering
Besproken en aangepast.

4.

Kennismaken met GMR lid
De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van Plateau. Er worden vooral bovenschoolse
onderwerpen op bestuursniveau behandeld. De directeur van Plateau schuift iedere vergadering aan.
De GMR geeft bijvoorbeeld over de begroting van Plateau en zo wordt op meer punten het advies, de
instemming of mening van de GMR gevraagd. Er zijn 14 scholen binnen Plateau, maar de GMR heeft
slechts 5 leden, de GMR is dus nog op zoek naar aanmeldingen van nieuwe kandidaten.
Gezamenlijke scholing: de VOO en de AOB verzorgen scholingen. We kunnen andere MR’en
aanschrijven binnen Plateau om eventueel samen een scholing te volgen, maar het advies is om het
per school te doen, omdat de scholingsbehoefte vaak schoolspecifiek is.
Als het gaat om de punten die bovenschools of op schoolniveau kunnen worden bepaald is maatwerk
zeker mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om het continurooster. Als de MR maatwerk wil op richtlijnen
van Plateau dan is de directie onze gesprekspartner hiervoor.
Vergaderingen van de GMR zijn openbaar. De MR kan eens of twee keer per jaar aansluiten.

5.

Berichten van directie
a. Corona
Er zijn inmiddels veel minder kinderen afwezig door neusverkoudheidsklachten. Daarmee is de
school weer terug bij normale aantallen afwezige kinderen. Na de laatste persconferentie zijn de
maatregelen weer aangescherpt, dus er zal voorlopig geen face-to-face bijeenkomst met de MR
kunnen worden ingepland. Teamvergaderingen gebeuren ook weer online, er is een creatieve
vorm gevonden om hierin ook online samen te werken. Over thuiswerk voor afwezige kinderen
zijn afspraken gemaakt, ook voor als een leerkracht thuis komt te zitten. Daarnaast denkt het
team na over hoe de vieringen vorm te geven.
b. Jaarplan, nieuwe versie
Staat op de agenda. Vragen zijn welkom, daarna beslist de MR over akkoord geven hierop.
c. Begroting 2021
De begroting van school maakt onderdeel uit van de begroting van Plateau, gebaseerd op
leerlingaantallen en aantal FTE. Vragen over overige personeelskosten vrijwilligers in de
onderbouw, deze zijn om te zorgen dat deze collega’s een pauze kunnen hebben. Ook kosten voor
teambuilding vallen onder dit kopje. Overige vergoedingen baten kunnen bijvoorbeeld
subsidievergoedingen zijn, bijvoorbeeld vanuit cultuur. Verbruiksgoederen algemeen/werkboeken
heeft nu een andere verdeling ten opzichte van hoe de vorige directeur dit deed. De MR heeft
adviesrecht op de begroting.
d. Mededelingen van de directie (aanvullend)
- Dit jaar zitten er 352 kinderen op school, dit is een afname van 12 kinderen t.o.v. de teldatum
van vorig jaar. De leerlingenaantallen in Kloosterveen zijn met 5,6% gedaald, dus dit was te
verwachten. Er zijn de laatste tijd weer meer intakes, dat is een tijdje minder geweest. Wanneer
de huidige groepen 8 van school gaan betreft dit een groep van 60 kinderen, dus zal het
leerlingaantal volgend jaar weer iets kleiner zijn.
- Het advies van de MR over het ondersteuningsprofiel mist nog. Aan de schoolgids zijn na het
akkoord van de MR nog persoonlijke foto’s toegevoegd, hier is over gesproken en op de website
zijn de foto’s verwijderd, dit had te maken met het ontbreken van de teamfoto. De notulen van de
MR moeten ook aan de AVG-wetgeving voldoen wanneer deze op de website komen.

6.

Ingebrachte agendapunten
a. Digitalisering
Speerpunt voor dit schooljaar. Als Plateau kunnen we veel meer aan digitalisering doen in brede
zin. Mijn School bevalt niet altijd goed. Er worden ideeën op papier gezet. Deze zullen we in een
volgende vergadering samen bespreken, later ook de coördinatoren uitnodigen.
b. Formuleren advies MR
Betreft: School Ondersteuning Profiel en Jaarplan 2020-2021 en evaluatie 2019-2020
Komende week Mariëlle mailen met eventuele vragen/punten, daarna advies uitbrengen.
c. Statuten MR/GMR
In elke MR moet een GMR-lid zitten, de MR is zelf niet vertegenwoordigd in de GMR, maar elke
persoon in de GMR heeft een of meer scholen in zijn of haar portefeuille. Zo is er wel een
afvaardiging. Kortere lijnen met de GMR is een aandachtspunt.
d. Coördinatoren, wie wanneer uitnodigen
Besproken.

7.

Vaste werkgroepen
- Gezonde school
Ligt stil op dit moment.
- Pauzetijden/ ervaring vijf gelijke dagen
Het team mailt vóór 11 november punten waar de collega’s tegenaan lopen aan de directie. Het
gekozen model lijkt mooi op papier, maar hierin is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met
gymtijden, regen of excursies. Als MR willen we 18 november graag horen wat er concreet in het
team speelt op dit vlak. Dit zetten we voor de volgende vergadering weer op de agenda.

8.

Maatregelen omtrent corona
Besproken.

9.

Financieel verslag 2019-2020
Er is na vorig schooljaar iets meer overgebleven ten opzichte van eerdere jaren.

10. Concept begroting MR 2020-2021
Conceptbegroting gelijk aan afgelopen jaar.
11. Jaarverslag MR 2019-2020
Doorschuiven naar de volgende vergadering, maar punten alvast mailen.
12. Ingekomen post
- Demo MR-academie volgen we op 7 oktober.
- AOB-blad wordt gescand en gemaild aan alle MR-leden.
- Uitgaande post/ communicatie vanuit MR: mail gestuurd aan de GMR.
- Mededelingen MR richting team/ ouders en omgekeerd: vinger aan de pols houden m.b.t. de
pauzetijden.
- Notulen GMR: aanvullende vragen voor de GMR: communicatie over oproep voor mensen in de
GMR kan duidelijker.
13. Lief en Leed
14. Rondvraag en sluiting
- Tijd in de gaten houden is een aandachtspunt.
- Op de agenda zetten voor de volgende vergadering: stand van zaken herinrichting schoolplein.
- Aansluiten bij openbare GMR-vergadering, kijken of we dit per toerbeurt en afhankelijk van de
agenda zo nu en dan kunnen doen.
- Wat betreft de leerlingaantallen, kunnen we iets betekenen in werven, vraag stellen aan directie
in de volgende vergadering.

