Medezeggenschapsraad
MR-vergadering 8 juni 2020 (Teams videoconference)
Aanwezig: Monique de Rijke, Murat Durgun, Wendy de Kok, Lian van Oosterhout, Kim Zandberg, Regina Boot,
Dennis van Lonkhuizen, Joyce van Eekelen. Afwezig: Marianne Meeuwis.

1. Agenda: ongewijzigd.
2. Nieuwe bestuursvorm OBO: Ad Goossens en Ernst Steffens stoppen per 1 augustus.
OBO gaat nu naar een dualistisch bestuursmodel. Een raad van commissarissen gaat
buiten het college van bestuur toezicht houden op het nemen van beslissingen. Nog
niet alle vacatures zijn ingevuld. Door de nieuwe structuur zal e.e.a. transpanter maar
ook strikt gescheiden verlopen. Het strategisch beleidsplan is gewijzigd, waardoor op de
werkvloer er ook dingen gaan veranderen. Het Management Team bij OBO vervalt.
3. Werkverdelingsplan: Door directie is een uitgebreide toelichting/berekening gemaakt.
De PMR moet dit plan goedkeuren → PMR verleent instemming.
4. Onderwijstijden/kalender: MR verleent instemming.
5. MARAP 1e helft schooljaar: geen vragen.
6. Zijinstroom: geen bijzonderheden.
7. Huisvesting luchtkwaliteit: nog geen verbetering merkbaar, hoewel er al wel
verbeteringen zijn uitgevoerd. Door de langdurige afwezigheid tijdens de lockdown zijn
de muizen toegenomen. Hier zijn (dure) maatregelen voor genomen.
Bezetting schooljaar 2020-2021: nieuwe leerkracht voor groep 7, Linda gaat naar groep
8 samen met Lian en Jacky krijgt mobiliteit.
8. Rondvraag: n.v.t.
**********************************************
9. Verslag van vorige vergadering 6 april 2020: goedgekeurd.
10. Ingekomen post/ Uitgaande stukken: magazines, verslag vorige vergadering.
11. Voorstel vergaderingen 2020-2021: 21-9; 2-11; 11-1; 1-3;19-4; 7-6.
12. Aftredend MR-leden: Monique de Rijke, Lian van Oosterhout. Zij worden opnieuw
benoemd.
13. Corona terug/vooruitblik: ouders zijn goed op de hoogte gebracht, er zijn goede,
gedegen keuzes gemaakt, ouders kregen de keuze in welke shift hun kind geplaatst
werd, combinatie ouder/leerkracht is heftig, hygiëne kost heel veel tijd.
14. Rondvraag: kan de MR nog iets betekenen voor het afscheid van groep 8? Niet echt, de
leerkrachten wel graag aanwezig op woensdagavond 8 juli.

Sluiting van de vergadering.

Besluiten:

-

Werkverdelingsplan: goedgekeurd
Schooltijden: goedgekeurd
Vergaderdata: goedgekeurd
Monique en Lian opnieuw benoemd tot sept. 2023

Agendapunten 22 juni 2020:
• Nieuwe bestuursvorm OBO
• Datumprikker etentje MR
• Jaarplan 2020-2021
• Ouderervaring Coronatijd

