Notulen MR-vergadering
Datum: 17 februari 2022
Tijd: 19.30 uur (teams!)
Deelnemers: Veronique, Charles, Monique, Hilde, Eefje (punt 1 tot en met 10)
Voorzitter: Charles
Notulist: Monique
Notulen:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen verslag december 2021
• Notulen van december wordt op SchouderCom gezet.
3. Inventarisatie Arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid
• Volgend jaar wordt de RIE afgenomen. Daarvan maakt dit onderdeel uit. Er zijn geen vragen
of opmerkingen. We schrappen dit van de jaarkalender. Mocht MR hierover in gesprek willen
met directie, kan dit altijd.
4. Huisvesting
• Er is toestemming om te bouwen. Verwachting is dat er na de zomervakantie gebouwd gaat
worden. Tot die tijd blijft het Stella Maris gebouw in gebruik.
• Er worden twee lokalen aan de speelzaal gebouwd.
5. Verkiezingen
• Komend schooljaar stopt een MR lid omdat haar zoon schoolverlater is. We gaan een kort
bericht opstellen en dit zal aan alle ouders gemaild worden. Niet in de nieuwsbrief omdat die
te minimaal gelezen wordt. Bij meer aanmeldingen houden we een verkiezing.
6. Evaluatie Jaarplan School
• Vrijdag de 25e februari krijgt de MR het jaarplan met de laatste evaluatie. De MR reageert
dan in één mail naar directie met bevindingen.
7. Verlengde schooldag
• Vanuit de oproep in de nieuwsbrief hebben drie ouders gereageerd en hun input gegeven. Er
is wat onrust doordat naschoolse leerkrachten met corona de laatste periode veel zijn
uitgevallen. Dit is even rommelig. Ook komen er wisselende geluiden over de naschoolse
leerkrachten. Komend schooljaar vinden er wat wisselingen in leerkrachten plaats.
• De leerlingenraad heeft aangegeven flitsendere dingen te willen in het naschoolse aanbod.
• Het team reageert negatief op een verlengde schooldag voor de groepen 1 t/m 4 omdat die
dagen te lang zijn voor kinderen. Vanuit de ouders zijn wel geluiden dat verschillende
ophaaltijden voor jongere en oudere kinderen niet fijn is. Er wordt gedacht over een
oplossing hiervoor.
• Er liggen nog wat uitdagingen op het gebied van continuïteit, communicatie. Dit wordt
opgepakt. Een afvaardiging van de MR en de ouders die gereageerd hebben willen hier graag
in meedenken.
8. Formatie
• Morgen zal er een nieuwsbericht gestuurd worden naar ouders waarin de wisselingen in
formatie gedeeld worden. Door wisselingen in het team zal de voorzitter van de MR zich op
sommige momenten van stemming onthouden omdat hij een bijdrage levert aan de stukken
die gemaakt worden waar de MR inspraak over heeft. Dit wordt vooraf gecommuniceerd.
9. Taalklas
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•

Er komt een taalklas in Maastricht, waar ook de NT2 kinderen van de gemeente Valkenburg
gebruik van mogen maken. In principe is de werkwijze dat de kinderen een jaar deelnemen
aan de taalklas en daarna terug stromen naar regulier onderwijs.
10. Ouderbijdrage
• Vanuit de wet en regelgeving is de ouderbijdrage vrijwillig en mogen er geen kinderen
uitgesloten worden. Hier mag naar gevraagd worden maar er mogen geen reminders
gestuurd worden voor het ontvangen van ouderbijdrage. Van dit laatste was de directie niet
op de hoogte, daardoor is toch een reminder verstuurd.
• Weinig ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Dat is erg jammer want dit
beperkt schooluitjes. Het OC gaat een kraampje maken tijdens de oudergesprekken, om
nieuwe OC leden te werven en wellicht ook van ouders nog een bijdrage te ontvangen.
Daarnaast is het werken met klassenouders gekoppeld aan het OC wellicht een optie om
ouders meer te enthousiasmeren.
11. Overige mededelingen
• Verkeersveiligheid. Op 18 maart heeft directie een vervolg overleg. Tijdens de volgende MR
komen we hierop terug. Mocht een MR lid willen aansluiten is dit een mogelijkheid. Het
overleg is van 11.00-12.00u.
12. Rondvraag met Eefje
/
13. Terugblik bijeenkomst GMR begroting
• Bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Kom Leren is een financieel gezonde stichting en staat er
goed voor.
14. Wat verder ter tafel komt met MR
/
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