Datum:
Plaats:
Voorzitter:

18-5-2021
Tijd:
20.00 – 22.00
Google Meet (link volgt via de app of mail)
Rob Wilting
Notulist: Anouk van Sambeek

MR Notulen
1. Besloten deel vergadering (niet van toepassing)
2. Opening
●
●
●

●
●

Hoe zit iedereen erin vanavond
Goed
Vaststellen notulen 8-12-20 en 16-3-21
Beide vastgesteld. Vergadering 16-3-21 is niet volledig ivm eerder stoppen corona Pauline
Punten rondvraag
- verzet vergadering 22 juni naar 28 juni? Wij kunnen op maandag 28 juni om 20.00 uur,
Bianca?? ivm avond Talentis strategisch beleid
- audit is verzet naar 17 juni, doorgeven aan Bianca. Wie kunnen we daar nog bij
vragen, Merel Loog?
Ingekomen stukken/ email
Geen
Mededelingen (GMR, ouderkring, etc)
GMR heeft het nu voornamelijk over de nieuwe koersplan, notulen volgt.

3. Stand van zaken Stokstaartjes
●

stand van zaken? nieuwe dingen te melden?
Goed uit de lockdown gekomen en na de meivakantie goed gestart. We gaan nog kijken hoe
we het traject Fides gaan afronden met de klas en ouders.

4. Formatie 2021-2022
●
●
●

Pauline, vertrekt per ingang van de zomervakantie. 0,6 fte. Voorstel vacature op te stellen 0,4
fte tot 0,6 fte
Plan van aanpak invulling, BAC. Hilde, Monique, Bianca en nog een teamlid. (vragen we
donderdag tijdens studiemoment)
Volgend schooljaar krijgen we twee LIO stagiaires, Guusje en Quinty

5. Stand van zaken mbt Corona
●
●
●
●

heropening scholen
verloopt goed.
medewerking ouders
Is rustig in de reacties. merendeels positief over het corona beleid school.
testbeleid teamleden (instemming MR, zie mail Monique)
Instemming is akkoord
nieuwe enquête zinvol?
Nu niet nodig.

6. Ouderavond 13 april 2021
Maakt wat kleiner, persoonlijk. Kon even samen de diepte ingaan. Ouders hebben het als
prettig ervaren. Teamleden waren ook positief. Fijn om even samen contact met elkaar te
hebben.
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7. Concept vakantieregeling 2021-2022
●

voorstel studiedagen Monique: akkoord MR?
Studiedagen naar de dag terug ipv na school en in de avond.
Monique heeft een berekening gemaakt van de uren. Zij zet alles nog op een rijtje en deelt dit
met ons.

8. TSO/BSO/VSO/peuteropvang
●
●
●

stand van zaken
De brief is uitgegaan naar de gemeente. Gemeente moet binnen 8wk reageren.
ontwikkelingen bouw/gemeente / aanvraag gemeente?
vergunningaanvraag nieuwbouwwijk

9. Leerlingenaantal 2021-2022
Het leerlingenaantal minder zijn dan gedacht. Ingang 1 oktober 2021. Met de verdeling over
de bouwen 7 groepen te maken dan worden de groepen te groot. Blijven bij 8 groepen

10. Werkdrukgelden
Ter info, later nog een definitief stuk. Door te lezen input graag via de mail.
11. Coronagelden
●
●

menukaart in getallen
Menukaart heeft veel raakvlakken hoe wij werken. Dus hier kunnen we wel wat mee.
documenten minister

12. Punten uit rondvraag, agendapunten volgend overleg en afsluiting
13. Afsluiting avond
Agendapunten voor volgende vergadering:
● Evaluatie jaarplan 2020-2021
● Jaarplan 2021-2022
● Schoolgids
● Werkverdelingsplan
● Werkdrukgelden
● Formatie/ invulling vacature
● Nationaal Programma Onderwijs
● IKC
● Vakantierooster en data studiedagen
● Bianca vragen of zij 28 juni kan vergaderen ipv de week ervoor, actie Rob.
● Bianca doorgeven dat audit verzet is en Merel vragen, actie Monique
● Stand van zaken stichting Talentis (informerend)
○
○
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definitieve samenstelling GMR (zie map Vergaderingen /210316)
Koersplan Talentis 2020-2021 (zie map Vergaderingen /210316)

