NOTULEN
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 22 juni 2021, 18.00 – 19.00 uur, via TEAMS
Deelnemers:

Denise den Otter, Sharon Degen, Ans van Delft, Francien Tiebosch, Robert
Muijsers, Xiamara van Kampen, Susanne Arts, Pascale Poirters, Alice van Beers,
Yvet van der Sterren.
Nieuwe MR-leden : Sylvia van Bijnen, Ruth van Eenennaam

Niet aanwezig:
Notulist:
Bijlage:

Xiamara van Kampen
1. Notulen MR-vergadering 31MEI20
2. Uitslag ouderpeiling
3. Schoolscan NPO gelden
4. Verzoek instemming 10% NPO middelen

NR

Onderwerpen

1

Opening
•
Vastellen agenda vergadering.
Agenda vastgesteld zoals uitgestuurd.
•
Kennismaking nieuwe MR leden
Voorstelronde gedaan.
•
Verslag vorige vergadering (zie bijlage 1)
NPO gelden: instemming is nodig door MR als geheel en niet alleen PMR zoals
opgenomen in de notulen (= wijziging schoolplan).
Verslag van vorige vergadering verder akkoord.

2

Onderwerpen waar directie bij betrokken is / heeft ingebracht
• Uitslag ouderpeiling n.a.v. wijziging schooltijden (zie bijlage 2)
➔ Uitkomst ouderpeiling: 83% respons waarvan 83% voor continu rooster
➔ Uitgebreide toelichting in de vergadering 22 juni
Een 20-tal reacties ontvangen via mail of persoonlijk; meeste zorgen van
ouders bij lunchmoment / voldoende pauze voor kinderen en leerkrachten.
Koelkasten moeten goede plek hebben binnen gebouwen en echt worden
gebruikt.
Praat moment/ eettafel moment introduceren om te spreken over een
onderwerp die van toepassing om te voorkomen dat kinderen bij de
educatieve lunch nog meer achter de schermen zitten.
Verzoek vanuit MR om invulling van educatieve lunch op een voor de kinderen
goede manier weer te geven.
Aandachtspunten en aanbevelingen zullen worden besproken met team.
MR zal samenvatting maken van ouderpeiling en advies van MR ten behoeve
van communicatie aan de ouders.
➔ OMR stemt in met het voorgestelde continu rooster

1

1

•

(1)
(2)

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

Formatie (16 groepen)

NOTULEN
1

•
•

Mitch neemt afscheid, 2 nieuwe docenten; groep 5 en groep 8.
PMR heeft ingestemd met de formatie
Infoboekje/schoolgids gedeeld
Na verwerking feedback voor zover ontvangen stemt MR in met
infoboekje/schoolgids.
Aanvulling op tussenevaluatie van de vorige keer:
W.O. methode is gekozen en wordt start schooljaar in gebruik genomen.
Laatste studiedag 2 methodes gekozen. Een van de methode is nog in test. Vanaf
volgende week wordt er een beslissing gemaakt. De nieuwe methode wordt
volgend jaar gestart.

1

•

NPO SCAN (zie bijlage 3)
NPO gelden wordt per jaar bekeken. Op dit moment is er voor de Bussel
2.000.000,- beschikbaar. NPO gelden zijn tijdelijke gelden om de opgelopen
achterstanden door Corona te kunnen inlopen
Binnen Scala is besloten dat er max. 1 FTE extra mag worden aangetrokken per
school. Scala heeft ruimte binnen bestaande formaties voor 14FTE, die na de NPO
gelden evt. een vaste plek kan krijgen (natuurlijk verloop).
Huidige medewerkers mogen max. een uitbreiding krijgen van 0,19FTE.
MR stemt in met voorstel inzet NPO gelden.

1

•

Bovenschoolse reservering 10% NPO middelen
Deze 10% wordt gereserveerd op de 2.000.000,- om kleinere scholen, die het
financieel lastiger hebben te kunnen ondersteunen.
Volgend schooljaar een terugkoppeling krijgen waar de 10% gereserveerde NPO
aan zijn besteed.
MR stemt in met bovenschoolse reservering, maar wil wel jaarlijkse terugkoppeling
van de inzet van de middelen.

2

•

Directie formatie Kompas
Hoe ziet de tijdsverdeling van de directie er uit tussen De Bussel en het Kompas?
De directie blijft 4 dagen beschikbaar (ieder 2 om 2 dagen).
Management taken worden uitgebreid bij Sharon en Mireille, waardoor er elke dag
een MT-lid beschikbaar is.
Waarom met beide de scholen, waarom niet ieder 1 school?
Samenwerking blijft prettig, omdat competenties van beiden zo kunnen worden
ingezet.
OMR adviseert positief en wenst de directie veel succes met de directie taken op
het Kompas.

3

Voortgang schooljaarplan
• Evaluatie schooljaarplan 2020-2021 zal doorgeschoven worden naar volgende
schooljaar.

4

MR / Ouderbetrokkenheid
• Overdracht taken MR Voorzitter en Secretaris
Nieuwe voorzitter is Susanne.
Nieuwe secretaris is Sharon.

5

Visie Bussel m.b.t. huisvesting
(1)
(2)

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

NOTULEN
•

Contact opnemen met gemeente over de huisvesting door MR.
LMO lokaal wordt opgeheven, wordt ook een klas; er zijn 16 groepen nodig.
Alleen de ruimte tussen gymzalen is nog beschikbaar.
Susanne en Robert nemen contact op met de wethouder om zorg te uiten over de
huisvesting in relatie tot capaciteit op De Bussel en beperkte voortgang bouw
nieuwe school.

6

Overige zaken
• Voorstel vergaderdata schooljaar 2021-2022; MR vergaderingen voorafgaand aan
geplande GMR vergaderingen.
(13-09-21, 11-10-21, 08-11-21, 14-02-22, 11-04-22, 23-05-22, 20-06-22)
Data zijn akkoord.

7

Uit de school / rondvraag / w.v.t.t.k.
Geen verdere punten.

8

Sluiting / volgend overleg
• Schooljaar 2021-2022: eerste vergadering maandag 13-09-2021, 20.00uur

(1)
(2)

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

