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Vergadering: MR
Datum: woensdag 13 oktober 2021
Plaats: op afstand
Tijd: 20.00 uur aanvang vergadering
Notulist: MS

Notulen

1. MK opent de vergadering.
2. Mededelingen van AE (bijlage)

De notulen die nagekeken zijn worden op de website gezet.
- NPO gelden: zoals het nu lijkt kunnen we een OA aannemen. Studenten die binnen onze
stichting met de PABO bezig zijn en daarnaast als OA willen werken mogen we benaderen. AE
heeft deze week een kennismakingsgesprek met een gegadigde. We hebben ingezet op 1 fte.
We kunnen ook mensen werven op projectbasis. Bijv. een X aantal fte tot aan de zomervakantie.
AE is er druk mee bezig met personeelszaken en probeert er alles uit te halen.
- De borden zijn een probleem. AE zit hier bovenop.

3. Reglement TSO + Ouderreglement
Akkoord.
L. L. laat weten dat ze heeft gehoord dat het pittig is als overblijfouder (brutaal, grote monden).
M.K. vraagt na of de rode en gele kaart nieuw zijn toegevoegd.

4. Begroting ouderbijdrage en begroting TSO
- klassenbudget een sterke afname (CvP en MS nemen dit mee met collega’s) wat is het budget
per groep?
- cultuur: waarom gehalveerd? MS vraagt penningmeester en collega cultuur.

5. Jaarverslag MR 2020-2021
Goedgekeurd.

6. Kascontrole
CvP en TH doen samen de kascontrole en nemen contact op met de penningmeester.

7. Mededelingen vanuit de GMR
8. Zichtbaarheid MR

De MR streeft naar om-de-maand een stukje te schrijven in de nieuwsbrief. Voor de volgende
keer worden voorbeelden gegeven waarin de MR van betekenis kan zijn voor ouders. MK schrijft
het eerste stukje.

9. Rondvraag
MK vervangt WS tijdelijk onder de personeelsgeleding.

CvP heeft op 6 oktober deelgenomen aan een webinar over de MR. Een belangrijkste punt was
dat er een mogelijkheid is om mensen in te huren indien de problematiek te complex wordt.

10. Sluiting

Bij verhindering graag afmelden bij MK
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