Agenda MR-vergadering

Datum: 20 oktober 2020

Aanwezigen: Aster/Cyrilla/Chantal/Rien/ Tim/Lisette/Liesbeth/Kim
Afwezig met afmelding: Opening
Rien heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen
Mededelingen team:
-Op het moment 3 collega’s positief getest op Corona.
Regelmatig collega’s afwezig omdat ze getest moeten worden. Tot nu toe hebben we alles
grotendeels met elkaar nog op kunnen vangen.
-Thomas H is gestart met zijn nieuwe baan.
-Dominique is afwezig en wordt voorlopig vervangen door Sandra. Ondersteuning Sandra vervalt
gedeeltelijk. Atty neemt dit zoveel mogelijk van haar over.
-Andrea is uren aan het opbouwen.
-Marjon blijft voorlopig afwezig.
Post
-Mail Leonore: Cursus MR op Antonius (3 aanmeldingen)
Notulen
Notulen van…
MR: akkoord
OR :
GMR: Punt directie/bestuurder besproken. Akkoord.
MOT: zie bijlage. Akkoord.
Directie/MR overleg
-Een eventuele tweede lockdown besproken. Er is een plan voor thuisonderwijs opgesteld (zie
bijlage).
-De kosten voor de TSO worden in het voorjaar 2021 opnieuw besproken. Directie komt dan met een
voorstel.
MR wil graag een verantwoording van de kosten TSO afgelopen 3 jaar op basis van de eerder
gemaakte afspraken.
Aanmeldingen kandidaten MR (3)
We hebben 3 geïnteresseerde kandidaten. Aangezien er twee plaatsen beschikbaar komen, zullen er
verkiezingen moeten worden gehouden. Deze vinden plaats na de vergadering van 30 november als
alle kandidaten zich hebben voorgesteld en kennis hebben gemaakt met de MR. De gekozen MRleden lopen dan vanaf januari 2021 tot zomervakantie 2021 mee (zonder beslissingsrecht).
Coronaprotocol (zie bijlage)

Zie punt directie/mr overleg.
Ventilatierapport (zie bijlage)
MR maakt zich zorgen om de ventilatie. Met name nu ook de bevindingen vanuit het
onderzoeksbureau bekend zijn, blijkt dat de zorgen terecht zijn. Hoe kunnen we wb ventilatie goed
voor de leerlingen/leerkrachten zorgen in de herfst/winter? Als directie hulp nodig heeft, dan wil MR
graag meedenken.

Taakverdeling 2020-2021
Voorzitter: Rien van Beemen
Vice-voorzitter: Tim Hogenboom
Secretaris: Liesbeth Zeldenthuis
PR/Website/Jozefflits: Cyrilla Bergkamp/ Chantal de Vreede
Contactpersoon Team (informeren tijdens vergaderingen): Lisette Nielsen
GMR: Tim Hogenboom(namens teamgeleding) en Rien van Beemen (namens oudergeleding)
ARBO: Tim Hogenboom
Schoolgids: Cyrilla Bergkamp
Klachtencommissie: Judith Verbeek (namens teamgeleding) en Aster van den Bosch
(namens oudergeleding)
Sollicitatiecommissie: Afhankelijk van vacature en beschikbaarheid MR-leden
OR Contactpersoon (MOT): Kim (namens teamgeleding) en Aster van den Bosch(namens
oudergeleding)
Kascontrole OR: Rien van Beemen
Directie/MR-overleg: Cyrilla Bergkamp en Tim Hogenboom
Overblijfcommissie (TSO): Aster van den Bosch
Notulist: Liesbeth Zeldenthuis
Rondvraag
Tim: Wat is de status van het jaarplan 2020/2021? Komt langs bij MR.
Cyrilla: Hoe zit het met jaarverslag MR 2019/2020? Bespreken tijdens volgende vergadering op 30
november 2020 hoe MR meer kan communiceren naar ouders.
Data MR vergaderingen 2020-2021
20 oktober 2020
30 november 2020
26 januari 2021
15 maart 2021
17 mei 2021
29 juni 2021 etentje

