Notulen MR-vergadering Bs St. Oda
Aanvang:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

21-09-2021

19.30
Vergaderruimte Bs. St. Oda
Daniel, Gwen, Annemieke, Angelique, Marja, Anita
Karin
Anita

1. Mededelingen
o Karin vandaag afwezig i.v.m. ziekte
o Begin schooljaar met 19 nieuwe kinderen
o Goede start van het schooljaar, wij blijven nog voorzichtig en er blijven
nog enkele corona maatregelen behouden, zoals zo min mogelijk
verschillende volwassenen op school (vandaar nog geen ouders in de
klas) en nog geen bijeenkomsten van grote groepen.
o Binnenkort, waarschijnlijk na de herfstvakantie, komt een medewerker
van het dienstencentrum 3 dagen per week voor de NT2 taalklas.
o Goedkeuring schoolgids komt later aan de orde.
2. Notulen voorgaande vergadering (07-07-2021)
o Bij deze worden de notulen goedgekeurd.
3. Stand van zaken omtrent NPO
o Er is nog wat geld over, dit zal tijdens het schooljaar nog besteed
worden.
o Voor de komende 2 jaar krijgen de leerkrachten extra salaris, 5 tot 8 %
per maand. Hoe dit geregeld word moet nog op het niveau van Mosa
Lira besproken worden.
o Dit punt zal de komende vergaderingen op de agenda blijven staan.
4. Stand van zaken Peuteropvang
o Samen spelen wil per 1-11-2021 openen. Dit zal waarschijnlijk niet
lukken, vandaar is het streefdatum 1-12-2021. Als het toch eerder lukt,
dan is dat mooi meegenomen.
o Ze zijn nu met de laatste formaliteiten bezig, het proces van indienen
tot goedkeuren duurt maximaal 10 weken.
o Ze zoeken nog personeel voor deze locatie.
o Flyer wordt aangeleverd en zal dan verspreid worden.
o BSO: Graag meer aandacht voor aanbod om alle dagen op locatie Bs St.
Oda BSO aan te bieden. Er is een verschil bij de uurtarieven voor locatie
Bs St. Oda en hun locatie in Wijck.

o Annemieke zal Tess uitnodigingen voor een volgende MR vergadering
om meer toelichting te geven over hun werkwijze.
5. Stand van zaken Ouderbijdrage
o Geen nieuws hierover.
o Annemieke is van mening om geen bijdrage te vragen van de ouders.
Aangezien Stichting Leergeld gaat het niet meer betalen, daarom zullen
er veel ouders toch niet gaan betalen.
o Vandaar dat de school nu een aanvraag ingediend bij het Jeugd
Educatie fonds om de kosten te kunnen dekken.
o Besluit van MosaLira zal nog komen.
o Marja vraagt of er ook een aanvraag ingediend kan worden bij het
Jeugd Educatie fonds voor de blazersklas. Want de school betaald ook
een eigen bijdrage aan de harmonie. Marja stuurt de offerte naar
Annemieke.
o Het overblijven word wel nog betaald door Stichting Leergeld.
6. Schoolgids 2021-2022 (instemming vereist)
o Bij deze word de schoolgids goedgekeurd. Daniel stuurt het formulier
nog op.
7. MR-statuut en –reglement:
o Geen aan- en opmerkingen
o Alle vergaderstukken worden door Marja op Sharepoint gezet.
8. MR-Jaarplan 2021-2022
o Formatie & Begroting toevoegen bij februari vergadering
o Voor dit hele schooljaar structureel NPO toevoegen
9. MR-Begroting 2021-2022 (instemming PMR vereist)
o We krijgen 927 euro vanuit de CAO.
o Worden de kosten voor de scholing in Oktober betaald door de GMR?
Annemieke gaat dit navragen
o De kosten vorig jaar (cadeau voor Ben en Debby) zijn betaald door het
schoolpotje.
10. Rondvraag:
o Gezamenlijk (afscheids)etentje vrijdag, 24-9-2021 om 19 uur bij
Harvey’s. Daniel informeert Colette, Debby en Ben.

