Agenda MR-vergadering
Datum: 25-3-2021
Tijd: 19.45 uur (Teams)
Deelnemers: Veronique, Charles, Monique, Hilde, Eefje (punt 1 tot en met 9)
Voorzitter: Charles de Jonge
Notulist: Monique
Agenda:
1. Welkom en opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 27-01-2021
Notulen is akkoord. En kan op de website geplaatst worden. De secretaris draagt hier zorg
voor.
3. Corona - stand van zaken
Op Broekhem is er gelukkig nog steeds geen sprake van Corona. Dat is fijn. Het testen duurt
echter wel heel lang. Ondanks de prioriteit die de leerkrachten krijgen. Weerstand van
ouders daalt ook. Er worden activiteiten afgelast / anders ingericht, denkende aan kamp,
schoolreisje, Pasen.
4. Concept vakantierooster (Eefje, mondeling)
Directie wil graag advies van de MR voor studiedagen en duurzame inzetbaarheid, voor de
meivakantie. Er mogen max. 7 weken geknipt worden met een studiedag.
Advies MR
- m.b.t. duurzame inzetbaarheid middagen; voor vakantie plaatsen (zomervakantie, herfst,
carnaval)
- m.b.t. duurzame inzetbaarheid hele dag; 24 december
- m.b.t. studiedagen; 7 en 8 februari (rondom cito), 29 september, 6 december, 30 mei,
Er moeten nog dagen ingepland worden. Hier kijkt de PMR nog even naar en geven per mail
aan de OMR een terugkoppeling.
5. Taakbeleid proces (Eefje, mondeling)
Proces Normjaartaak besproken waaruit het jaarplan zal vloeien. Dit wordt in de meivakantie
geschreven door directie, daarna krijgt de MR dit ter inzage.
6. Werkpleziergelden (Charles)
De gelden zijn volledig ingezet voor de administratief medewerker / eventmanager. Dit is
door het team heel positief ervaren. Leerkrachten weten steeds meer de ondersteuning van
deze collega in te zetten.
Er was geld gereserveerd voor een vrijwilliger. Deze is door Corona komen te vervallen. Dit
geld mag meegenomen worden naar volgend schooljaar. Er ligt nu een voorstel voor een
muziekdocent / -coach. Dit wordt morgen in de PMR besproken.
7. Trakteren: Sommige ouders zijn in de veronderstelling dat niet trakteren corona
gerelateerd is, wellicht nog een keer in de nieuwsbrief toelichten waarom trakteren
afgeschaft is en wie daarbij betrokken was. (Hilde)
OBS Broekhem
Keelstraat 3
6301 XT Valkenburg a/d Geul

043 – 60 16 793
info.broekhem@kom-leren.nl
www.obsbroekhem.nl

Pagina 1 van 2

Ouders vragen zich af wanneer trakteren weer mag. Dit staat echter in de schoolgids
vermeld. Dit zal in de nieuwsbrief voor de mei vakantie nog een keer vermeld worden.
8. Gymlessen: Hoe bevalt het buiten gymmen? Sommige ouders (waaronder Hilde) hebben
wat twijfels bij het gymmen zonder geschikte kleding in wisselend weer in relatie tot het
niet met snotneus naar. (Hilde)
Er wordt een blog gemaakt over de sportlessen op vrijdag. Zodat ouders weten wat er ter
vervanging van de gymlessen aan de kinderen wordt aangeboden.
9. Rondvraag met Eefje
Onderzoek universiteit: vragen die hadden niet betrekking op huidige situatie. Is het
onderzoek valide? Directie koppelt dit terug met onderzoekers.
Studiedag na Pasen: ouders vragen zich af of deze doorgaat. Kan dit nogmaals doorgestuurd
worden? Er komt nog een reminder aan.
Schoolfotograaf (vanuit directie): is het erg als deze niet komt? Nee, niet erg. Het team zal
wel zorgen dat er klassenfoto gemaakt wordt.
10. Rondvraag met MR
Agenda MR maken: deze sluit niet meer echt aan bij jaarplan MR. Dit is begrijpelijk vanwege
de aanpassingen die er door Corona gedaan worden.
Formatie: voorzitter vraagt bij directie na of er een extra MR ingelast kan worden wanneer er
meer duidelijkheid is omtrent de formatie.
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