MR vergadering
Datum:
Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Notulen:

woensdag 3 februari 2021
Thuis via teams
19:30 uur tot 21:30uur
Mirjam van den Hurk, voorzitter MR De Octopus, lerarengeleding
Mia Romijnders, lerarengeleding
Femke Frieling, oudergeleding
Suus van Dijk, oudergeleding
Paula Breuer, directeur
Mia Romijnders

E-mailadres MR:

basisschooldeoctopus@gmail.com

Onderwerp
1. Goedkeuren Notulen maandag 23 november
Alle mogelijkheden voor de ouders staan open bij mijn rapportfolio.
Engels was een vraag die was blijven liggen in de vergadering van 23
november, heeft Paula al teruggekoppeld
Website, Suus is nog niet klaar dit komt nog eerst examen maken.
Website wordt aangepast door Paula en Bjorn.
Vast punt op de agenda wordt; terugkoppeling naar ouders wat er vanuit
de vergadering in de nieuwsbriefkomt. Dit doen Mirjam en Mia wat er
geplaatst wordt bekijken we aan het einde van elke vergadering samen.
Verder zijn de notulen vastgesteld.

Afspraken
Terugkoppeling
naar ouders in de
nieuwsbrief, aan
het eind van elke
vergadering
bekijken.
Plaatsing door
Mirjam/ Mia

2. Begroting
Uitleg van Paula.
De vraag is wat gaat er gebeuren met de resterende fusiegelden?
Gaan we die komend schooljaar allemaal gebruiken of smeren we dit uit
over de komende twee schooljaren?
De personele bezetting voor de komende jaren hangt hier mede van af
omdat er een aantal uren (FTE) van leerkrachten ingeleverd moeten
worden.
Normale gang van zaken is:
Directie bespreekt eerst op bestuursniveau wat de school moet inleveren
dan bespreken we dat met het team en daarna wordt de MR hierover
geïnformeerd.
Femke vraagt zich af of dit de juiste weg is, het gaat niet alleen om
leerkrachten maar ook wat het beste is voor de kinderen en het
onderwijs. In hoeverre heeft de MR in dit vraagstuk een rol?
Afspraak: we
We komen er niet helemaal uit.
zoeken eerst uit
wat de rol van de
Verder zijn er allerlei nieuwe dingen aangeschaft, nieuw meubilair komt
MR is.
in de krokusvakantie, nieuwe lamellen zijn er.

Verduurzaming schoolgebouw, schilderwerk binnen is in de
herfstvakantie gedaan, toiletten, eventueel nieuwe vloerbedekking staan
op het verlanglijstje.
Of wordt het over een paar jaar een nieuw schoolgebouw.
3. Inspectiebezoek pilot thuisonderwijs
Korte toelichting door Paula
Kort bezoek geweest, ze heeft een instructie-les van groep 7 gevolgd.
Ze was erg enthousiast.
Blijven zorgen voor actief onderwijs en het betrokken en actief houden
van de kinderen
Nabesproken eerst met directie daarna met Anke.
Conclusie:
We zijn goed bezig, sociaal- emotionele aspect ook goed in de gaten
houden.

4. Enquête c.q. thuisonderwijs
Korte toelichting Paula
De uitslag hiervan, staat in de nieuwsbrief.
De individuele zaken nemen de leerkrachten van de desbetreffende
groepen op.
Sociaal-emotioneel; volgende week gaan we zoals na elke vakantie
groepsbinding activiteiten doen.
5. Nieuw protocol
Met het team zijn de regels die we in onze school gaan toepassen
vanmiddag besproken.
Veel regels gaan we hetzelfde doen zoals voor de grote vakantie, aparte
speeltijden, aparte ingangen, de leerpleinen worden niet gebruikt we
blijven zoveel mogelijk in de klassen. Leerkrachten dragen mondkapjes in
de gangen en buiten de klas.
Ook hebben we de ouders nodig om alles goed voor elkaar te krijgen.
Buiten aan de poort moeten ook zij 1,5 meter afstand houden.
6. klimaatbeheersing
ARBO:
We hebben stopcontactplaatjes besteld: deze worden deze week nog geplaatst.
CO2:
Metingen zijn gedaan en daaruit blijkt dat we als school niet vaak in het
grensgebied komen: enkele keren per dag. Als school zijn we goed bezig, blijven
ventileren is belangrijk (vooral in pauzes alles opengooien). We voldoen aan het
bouwbesluit. We krijgen meer CO2 meters zodat we hier meer alert op zijn.

Er worden boven-schools verder geen acties ondernomen op dit moment,
omdat we in de veilige zone zitten.
Voorbereiding VO: (vraag van Suus in de vergadering van 23 november)
Voornamelijk tools aanbieden hoe je het beste kan leren, gebruik maken van
systeemtools en proberen we ze te helpen met plannen.
7. RONDVRAAG:
Wat gaat er naar de Nieuwsbrief deze keer.
Protocol als het er is of zodra het er is.
We hebben woensdag 3 februari vergaderd.
De notulen van de vergadering in november zijn goedgekeurd en vastgesteld en
deze staan op de website.
De agenda van deze vergadering komt ook op de website.
Volgende vergadering is op donder 22 april.
Notulen: Mirjam.
We sluiten de vergadering om 21. 05 uur.

Voorbereiding V.O
Mia bespreekt dit
in de eerstvolgende B.B
vergadering.

