
Notulen MR vergadering OBS Op avontuur

Datum: donderdag 18 februari 2021
Tijd: 16.00 uur - 17.00 uur

1. Opening, Maike notuleert

2. Notulen vorige vergadering 26 nov. 2020
Agendapunt RIE komt terug als er meer info is vanuit Gidano. Claudia geeft dit aan.
Notulen worden vastgesteld, met dank aan Astrid.

3. Mededelingen
- Start na 2de lockdown

Het was een rommelige start vanwege de weersomstandiggheden. De gezamenlijke
besluitvorming school-MR is wel gewaardeerd door de MR. Informatie naar ouders
was door overmacht aan de late kant. De start met de kinderen is wel als positief
ervaren door iedereen. Routines zitten er al snel weer in. Aandacht voor het
groepsproces wordt als positief gezien door de oudergeleding.

● Tijdens de lockdown is de begeleiding door school op afstand in de
meeste groepen door ouders positief ervaren. Groep 3 is een
moeilijke groep hierin, omdat de inoefening op school ook
spelenderwijs plaats vindt, terwijl dit thuis niet kan.

4. Begroting algemeen
- agendapunt 26/11, n.a.v. gesprek 19/1 Claudia

Alleen een formatiegesprek heeft plaatsgevonden. We kunnen alleen dit jaar nog 5
groepen draaien. Volgend jaar worden dit 4 groepen.
De formatie is kloppend voor volgend jaar, omdat twee leerkrachten BAPO op gaan
nemen. Wel wordt de bemensing van de groepen een uitdaging.
De financiering vanuit de overheid om de gevolgen van de lockdown te comenseren
kan goed worden ingezet voor kinderen die in de basis minder ondersteuning
hebben gehad. Het uitgangspunt is om volgend jaar te starten met een 1-2, 3, 4-5,
6-7 en 8. Het welbevinden van de kinderen vanuit zo min mogelijk wisselingen is
voor school en MR belangrijk uitgangspunt. In dit plaatje wordt dit gewaarborgd, dus
de MR stemt hiermee in.



MR moet instemmen met de begroting. Als het begrotingsgesprek heeft plaats
gevonden, zal de fincanieel controller worden uitgenodigd bij de vergadering voor
een toelichting. Claudia regelt dit.

5. Begroting AT
- Formuleren van vragen aan AT

Deze vragen worden schriftelijk gesteld aan Marloes. Daarna zullen Marloes en
Anduril worden uitgenodigd bij de vergadering voor een overleg.
Sandy zorgt voor een reactie naar Marloes met de volgende vragen:
Vragen aan AT:
Oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de hoogte en de besteding
van de ouderbijdrage. Daarom is een goede afstemming tussen AT en MR erg
belangrijk op dit gebied.
We zouden willen toewerken naar een situatie met een inzichtelijke begroting
(planning van inkomsten en uitgaven) en een resultatenrekening (beeld van
gerealiseerde inkomsten en uitgaven per activiteit) per schooljaar. Uitgangspunt: een
nul-begroting.

Start en einddatum van de begroting: schooljaar.

Beschrijving van geplande uitgaven vs. gerealiseerde uitgaven gedetailieerd op
activiteit: welke uitgaven ben je van plan te gaan doen dit schooljaar? Hoeveel
budget is er per kind beschikbaar voor welke activiteit? Waarop is het budget voor
Schoolreis/kamp gebasseerd? Wat gebeurt er als er over de begroting heen wordt
uitgegeven?

Wat zijn de uitgaven afgelopen jaar geweest?
Behoefte bij groepsleerkracht is aanwezig om met een budget per lln/groep te
werken.

We willen meer inzicht op het financiële vlak van de ouderbijdrage, zo kunnen we
beter afstemmen of een aanpassing van de ouderbijdrage noodzakelijk is.

6. Leeswijzer Talentenkaart
De leeswijzer is duidelijk. Een plaatje bij de Voortgangsgrafiek wordt toegevoegd.
Toch kan het voor sommige ouders nog lastig blijven om de talentenkaart te lezen.
Een toelichting kan altijd worden gegeven door de leerkracht. Ook tijdens een
ouderavond zou een toelichting gegeven kunnen worden door school.

7. Uitschrijven verkiezingen MR
Sandy stelt zijn plaats in de MR verkiesbaar. Verkiezingscommissie wordt
samengesteld: Patricia en Maike. Deze commissie stelt tijdlijn op voor de
verkiezingen voor de plaats van Sandy.



8. Actueel: (per vergadering een actueel punt agenderen)

- Hoe verder na Corona
Er blijkt weinig onduidelijkheid over het snottebellenbeleid te zijn. De afspraken en
regels die we hebben samengesteld werken goed binnen de school. We leggen
geen druk op ouders om kinderen te laten testen.
We zien de ontwikkeling van de kinderen op dit moment als een nieuw startmoment,
niet als een achterstand.

9. Items volgende vergadering (d.d. 20/5/2021)
- Jaarplanning in concept
- Formatie/teamindeling
- Verkiezing MR
- AT uitnodigen
- Begroting bespreken

10.Rondvraag
- Er bestaan Whatsapp groepen van ouders waarin wel eens onrust

ontstaat. De klassenouder heeft deze app groep aangemaakt in het
verleden om te kunnen zorgen voor korte lijnen.
We beslissen dat leerkrachten geen onderdeel meer zijn van deze
groepen. We beslissen dat Social Schools ons communicatiekanaal
is en niet via Whatsapp. Volgend schooljaar zullen we ouders laten
weten dat school niet achter de Whatsapp groep staat en ouders
hier zelf voor kunnen kiezen, maar wij als school dit niet
ondersteunen.


