Notulen MR Vergadering
9 maart 2021
19:30 – 21:30 uur
Locatie: Online
Deelnemers: Lisa lemmers, Marijke Morren, Cor Spiegels, Niels Hardeman Michiel Scholte
Dorine de Jong
Graag lezen: Ontvangen: Nog te ontvangen: Formatieplan 2021-2022, Begroting Broodje Mee
Graag meebrengen: Agenda 09-03-2021, ontvangen stukken
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Opening
GMR
Geen mededelingen vanuit de GMR. Anneke neemt deel aan de GMR en geeft
bespreekpunten door aan Lisa.
Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld, geen aanvullingen.
Mededelingen
Twee leerkrachten zijn afwezig vanwege Corona. De groepen zijn gedeeltelijk vervangen.
Vervanging blijft lastig in deze periode aangezien leerlingen in hun eigen bubbel moeten
blijven en vervanging van buitenaf veelal niet mogelijk is vanwege de verschillende scholen
die zij bezoeken.
Verslaglegging
Er missen wat oude notulen, Marijke gaat hiernaar zoeken.
Formatie 2021-2022
Wat betreft de formatie is er nog veel onduidelijkheid. Eind april volgt er informatie vanuit
de overheid wat betreft de extra middelen. Daarmee zal gekeken worden hoeveel formatie
en extra middelen er zijn. Tevens wordt er gekeken welke invloed de fusie van de Dorpsbeuk
en de Griftschool heeft op de schoolbegroting aangezien de termijn zoals opgesteld door het
ministerie van onderwijs is verstreken.
Broodje mee
De begroting is niet sluitend. Vanwege het continue rooster zijn er geen inkomsten. De
overblijf biedt tussen de middag leerkrachten wel de kans om een half uur lunch pauze te
nemen. Er worden dus wel kosten gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van de buffer die in de
loop van de jaren is opgebouwd. Michiel bespreekt met Marike dat er een laptop
aangeschaft mag worden. De begroting is goedgekeurd.
Middelen schoolkamp
Het schoolkamp naar Terschelling is afgelast. Vanuit het bestuur mogen schoolreisjes en
schoolkampen geen doorgang vinden. Er wordt gekeken of er op een later moment in het
schooljaar een kamp dichter bij huis georganiseerd kan en mag worden. Er is hierover
contact met de kampvaders.
Activiteiten (schoolreisjes/Pasen/kamp)
- Pasen en Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door.

-







Avondvierdaagse is afgelast.
Wat betreft schoolreisjes zal er in het team besproken worden of er later in het
schooljaar iets mogelijk is voor de kinderen. Op dit moment is er vanuit het bestuur het
dringende advies om schoolreisjes niet door te laten gaan.
Vervolg Data
De afgesproken data blijven staan. Eventueel kan er op een eerder moment een extra datum
toegevoegd worden op het moment dat de formatie besproken moet worden.
Rondvraag
- Dorine is bezig met het tevredenheidsonderzoek, deze zal ter goedkeuring doorgestuurd
worden naar de MR leden.
- Stukken die naar ouders gestuurd worden waar belangrijke informatie in staat eventueel
eerst doorsturen naar de MR leden zodat deze mee kunnen denken en advies kunnen
geven.
Sluiting

