Basisschool Sint Oda
Schooljaar 2020-2021
Medezeggenschapsraad

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 4 november 2020
Aanvang: 19.30
Aanwezig: Ben, Angelique, Anita, Daniël, Debby (via Teams), Karin, Marja en Renée Doyen
(lid GMR)
Notulist: Marja
1.
Introductie Renée Doyen (GMR-lid MosaLira)
Renée Doyen is onze contactpersoon binnen de GMR. Als wij vragen hebben aan de GMR
loopt dat via haar. Zij is nog 1 ½ jaar lid van de GMR.
Mededelingen vanuit de GMR:
- De cursus die op de agenda staat op woensdag 2 december a.s. gaat vanwege Covid-19
(weer) niet door.
- Jean-Pierre Giesen (CvB) heeft een presentatie gegeven over de lopende zaken. Alles heeft
wat achterstand opgelopen, als gevolg van Covid-19, daardoor worden er wat kleinere stappen
gezet.
- Er wordt overleg gevoerd over de vraag hoe de toekomst van het SBO eruit gaat zien.
Hiervoor is een werkgroep samengesteld uit directeuren BAO, IB-ers BAO, directeur en
personeel SBO.
- Hoe kunnen we het Dienstencentrum van MosaLira beter inzetten, gezien de grote
kostenpost van het Dienstencentrum op de begroting van MosaLira.
- Er is instemming gegeven op de laatste stukken van het Functiebouwwerk.
- De statuten en de reglementen van de GMR en de MR worden vernieuwd.
- Er zijn geen verkiezingen nodig voor het invullen van de personeelsgeleding van de GMR,
gezien het kleine aantal aanmeldingen.
- Er zijn besprekingen gaande over het aantal uren dat leerkrachten in hun Cupella lijst krijgen
voor het lidmaatschap van de GMR.
- Er gaan in de komende tijd tijdelijke en/ of interne verhuizingen van scholen gebeuren. In de
GMR is ingebracht hoe daar naar het personeel toe mee wordt omgegaan. Is personeel
bijvoorbeeld verzekerd als er tijdens zo’n verhuizing iets gebeurt?
Opmerkingen:
- Wij geven aan dat wij als MR geen bericht hebben gekregen over de herverkiezing van de
oudergeleding van de GMR.
Renée Doyen geeft aan dat deze brieven worden verstuurd via ICT van MosaLira. Ben neemt
hierover contact op met Ellis Schelling.
Renée Doyen zal de GMR-leden vragen of zij bij hun contact MR navragen of er meer
scholen geen oproep voor ouderverkiezingen hebben gekregen.
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Afspraken:
- Renée Doyen geeft vanaf nu aan Daniël door als er berichten zijn voor de ouders van de
MR.
Hierna verlaat Renée Doyen onze vergadering.
2.
Mededelingen van Ben; waaronder:
* Voortgang schilderwerkzaamheden
Er is veel tegenslag geweest, waardoor het schilderwerk vertraging heeft opgelopen. De
lokalen zijn in de herfstvakantie geverfd en de rest volgt zo spoedig mogelijk. De offerte is
wel wat duurder uitgevallen dan gepland vanwege het gebruik van verschillende kleuren.
* Verkenning toekomst Bs. St. Oda
Het MT heeft een format moeten invullen dat een doorkijk gaf van onze school over de
afgelopen 10 jaren. In het eerste deel moest er onder andere informatie gegeven worden over
Cito resultaten, financiën, leerlingenaantallen, personeelsverloop etc., etc.
In het tweede deel wordt bekeken wat er mogelijk zou zijn voor de Oda en in deel 3 komt er
een advies van het CvB.
Het doel hiervan was om te kijken hoe de toekomst er uitziet van de Oda.
De eerste verkenning geeft aan dat er de komende 4 jaren geen mogelijkheid is tot fuseren
met basisschool Het Mozaïek.
Er is in beide scholen te weinig ruimte voor al de leerlingen en de gemeente Maastricht wil
dat Het Mozaïek in de wijk Caberg blijft.
De Oda heeft zeker bestaansrecht, maar we moeten wel dingen gaan verkennen. Op ons aantal
leerlingen hebben we te veel personeel, maar het CvB gaat hier voor dit schooljaar mee
akkoord vanwege de extra zorg die we nodig hebben voor onze leerlingen.
Wij moeten ons als Oda veel meer promoten!
- Zouden wij aan deze kant van de stad iets kunnen betekenen voor het NT2 onderwijs?
Misschien een NT2 taalklas in ons gebouw met personeel van het Diensten Centrum?
Het personeel in het Dienstencentrum kost véél geld en zou op die manier effectiever ingezet
kunnen worden. Het Dienstencentrum krijgt steeds minder geld vanuit het
samenwerkingsverband, maar heeft wel dezelfde mensen in dienst.
Hoe gaan we dat voor de toekomst (anders) regelen?
Limburg is de provincie met de meeste leerlingen in het SO en SBO.
* Toestroom BSO
Het derde kleuterlokaal wordt ingericht voor de BSO. Als Samen spelen toestemming krijgt
van de GGD wordt dat lokaal van school door hen gehuurd.
* Verkennende gesprekken met het MIK t.b.v. de voortzetting van de peuteropvang
De peuteropvang van Pinokkio stopt per 01-01-2021.
Op 18 november jl. is er een verkennend gesprek geweest met Mik om in ons gebouw
eventueel een dependance te openen van basisschool Aloysius of basisschool Montessori.
We hebben geen kinderopvang, dat kost ons zeker leerlingen. Ook het feit dat El Habib ook
kinderopvang biedt, kost ons leerlingen.
* Andere mededelingen:
- Per 01-12-2020 start Sylvana Zevenboom als brugcoach.
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- Het CvB wil graag dat directeuren meer gaan clusterwerken.
Wat kunnen directeuren van eenzelfde soort scholen voor elkaar kunnen betekenen?
Er is onder andere een groep gevormd met de volgende basisscholen: De Geluksvogel, De
Letterdoes, Het Mozaïek, Manjefiek en de Oda.
- De ouders hebben een brief ontvangen van Ben over de vreemde tijd waarin we nu leven.
Als gevolg van Covid-19 worden de lontjes wat korter en daar hebben we als school best wel
last van.
3.
Notulen voorgaande vergadering (16-09-2020)
- Alles ten behoeve van onze nieuwe website is aangeleverd; de fotograaf is geweest en de
foto’s zijn uitgezocht.
In december zal de website gelanceerd worden.
- Het project Samendoen (sport en voeding) wordt nog verder uitgewerkt.
- De notulen, met dank aan Karin, worden na bovenvermelde toevoegingen goedgekeurd.
4.
Stand van zaken m.b.t. de consequenties van Covid-19 voor BS St. Oda
- Op dit moment komen er (nog) geen extra maatregelen voor de scholen. Wel moeten alle
externe mensen die de school binnen komen zich registreren, handen ontsmetten en een
mondkapje dragen.
- Na overleg met de ICT-werkgroep van school is er een protocol opgesteld om beter
voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe Lock down.
- Als gevolg van de nieuwe beslisboom mogen kinderen met “klachten” eerder naar school
komen.
5.
Begroting BS St. Oda 2020-2021 & Jaarrekening 2019-2020
Iedere beslissing die genomen wordt, heeft gevolgen voor de begroting. Als geld leidend zou
zijn, zou dat nadelig zijn voor de Oda, maar gelukkig voor ons is dat niet zo!
80% van onze uitgaven zijn voor het personeel.
Mosalira zou graag op een andere manier gaan werken met betrekking tot de financiën.
Nu heeft de ene school veel geld en de andere school heeft een tekort.
Zij zouden graag willen kijken welke school heeft het geld het hardste nodig.
Als dat zou lukken…….zou dat een super ontwikkeling zijn!
6.
Ontwikkeling school/ formatie n.a.v. teldatum 01-10-2020
Op de teldatum hadden we 138 leerlingen; dat zijn 3 leerlingen minder dan er verwacht was.
Dat betekent dat er volgend schooljaar waarschijnlijk maar één kleutergroep is.
Het dossier wordt pas op 01-12-2020 afgesloten.
7.
Verantwoording besteding ouderbijdragen 2018-2019 & 2019-2020
De kasverantwoording ligt bij het OC.
Het OC heeft geen eigen bankrekening; alles komt binnen bij school.
De MR heeft instemmingsrecht met een verhoging van de ouderbijdragen.
De besteding van de ouderbijdragen is geen MR aangelegenheid.
In de schoolgids staat precies beschreven waaraan de ouderbijdragen worden uitgegeven.
Hierna verlaat Ben de vergadering.
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8.
Evaluatie teambezetting
De flexibele schil werkt goed.
9.
Evaluatie werkverdelingsplan
We hebben deze gelden onder andere ingezet voor een vakleerkracht gym (Maud van Kan).
Dit zal binnenkort geëvalueerd worden.
10.
Communicatie en coördinatie MR-GMR
Zie agendapunt 1.
11.
Bezetting MR: einde termijn Debby
We zullen al eens nadenken over een eventueel nieuw ouderlid voor de MR en plaatsen dit in
maart/ april op de agenda van de vergadering.
12.
Vacatiegelden oudergeleding
Debby stuurt dit overzicht op naar Daniël en hij stuurt dat, samen met de notulen van de MR
van dit boekjaar door naar MosaLira.
13.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de vergadering wordt om 21.30 gesloten
en de volgende is vastgesteld op woensdag 24 februari 2021 om 19.30 uur.

