Agenda MR-vergadering
Datum: 23-09-2021
Tijd: 19.30 uur (fysiek!)
Deelnemers: Veronique, Charles, Monique, Hilde, Eefje (punt 1 tot en met 10)
Voorzitter: Charles
Notulist: Monique
Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen verslag 1 juli 2021 (bijlage 2)
Notulen akkoord.
3. Vaststellen vergaderdag
16 december teams
21 februari fysiek
21 april teams
2 juni fysiek
12 juli (of als alternatief 7 juli)
3. Start nieuw schooljaar
Schooljaar is goed gestart. De presentatie op SchouderCom was erg duidelijk en
mooi verzorgd. Hebben alle ouders dit ook gelezen? De welkomstgesprekken zijn als
prettig ervaring. N.a.v. een situatie zijn er vragen gesteld m.b.t. veiligheid en back-up
leerkrachten. Die back-up is er. Leerkrachten letten op elkaar en zijn op de hoogte
van elkaars afspraken. Eén leerkracht is uitgevallen, dit is verdrietig. Gelukkig is er
een bekend gezicht die de vervanging waarneemt. Hier zijn we als school heel blij
mee.
4. Coronanieuws
Er is weinig coronanieuws. Officieel mogen de ouders weer in school, dit bouwen we
langzaam op. Biebouders mogen weer komen. Tijdens de studiedag zullen we als
team stil staan bij hoe we ouders weer in school gaan verwelkomen. Er zijn ideeën
als kijkochtend, bieb-uitleen met ouders erbij, etc. Deze zal het team nader
verkennen.
5. Huisvesting
A.s. maandag wordt het huisvestingsplan besproken. Er is nu een plan voor twee
lokalen extra. De vraag is of dit genoeg zal zijn. Volgens de prognose die er nu ligt,
moet het genoeg zijn. Het blijft gevolgd.
6. Verkeersveiligheid rond school
De verkeerssituatie lijkt gevaarlijker te worden. Taxi’s staan half op de stoep, ouders
blijven met de auto’s midden op straat staan, auto’s rijden tegen de richting in de
straat in. Directie zal de wethouder van verkeer uitnodigen om de situatie eens te
bekijken. Zou de verlengde schooldag een positief effect hebben op de
verkeersveiligheid? De leerlingenraad heeft een zebrapad als initiatief aangedragen.
7. Arbeidsmarkttoelage OBS Broekhem
Minister Slob heeft uitgesproken dat scholen met een bepaald gewicht een toelage
kunnen verwachten voor onderwijspersoneel. OBS Broekhem komt hiervoor in
aanmerking. Hoe en wat, moet nog bekend worden.
8. Verlengde Schooldag
Het programma is rond. Voor alle disciplines is een docent gevonden. We starten 28
september. Er komt morgen een SchouderCom bericht hierover. Tijdens het uur dat
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ouders moeten wachten, wordt er koffie / thee aangeboden. Er zijn nu 4 ouders die
organisatorisch tegen moeilijkheden aan lopen. In het SchouderCom bericht zal een
oproep tot carpoolen worden gedaan.
9. Vandalisme
Er is helaas veel vandalisme rondom school. Dit is aangegeven bij de gemeente.
Helaas is er nu geen oplossing voor. Eventueel buurtpreventie?
10. Rondvraag met Eefje
Er zijn geen vragen.
11. Jaarverslag MR
Er dient een jaarverslag gemaakt te worden. Over wat er afgelopen jaar besproken is.
Dit zal de voorzitter maken.
12. Jaarplan MR
Dit wordt aangepast door de notulist. En meegestuurd met de notulen.
13. Rolverdeling MR
Voorzitter: Charles de Jong
Secretaris: Hilde Baaij
14. Rondvraag met MR
- Wat doen we bij een 25 jarig jubileum? We zorgen voor een kleine attentie.
- Contact achterban. Dit blijft een aandachtspunt. De secretaris maakt voor iedere
vakantie een stukje voor in de Nieuwsbrief.
-
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