Medezeggenschapsraad
MR-vergadering 21-9-2020.
Aanwezig: Monique de Rijke, Murat Durgun, Wendy de Kok, Lian van Oosterhout, Joyce van Eekelen, Marianne
Meeuwis en Kim Zandberg.

1. Agenda: ongewijzigd.
2. Verslag vergadering 20 juni 2020: geen opmerkingen, goedgekeurd.
3. In- en uitgaande post:
aanbod cursus VOO: Murat heeft interesse in MR-Financiën en gaat hier zelf achteraan;
uitnodiging ledenvergadering VOO en de vraag om extra aandacht voor onzichtbare
armoede in de klas, gemiddeld 3 leerlingen per groep. Hebben wij die in beeld? Lian
neemt contact op met OV om gezamenlijk een bericht voor Parro op te stellen over
onzichtbare armoede en waar er extra hulp te vinden is. Wendy gaat op zoek naar
adressen/instanties voor hulp om toe te voegen aan de mail.
4. Datum MR-etentje: even uitstellen tot voorjaar 2021. Vooral de voorbeeldrol is
moeilijk, 7 personen uit 7 verschillende gezinnen geeft veel risico i.v.m. Corona.
5. Speerpunten 2020-2021: activeren van de herinrichting en vergroening van het
schoolplein. Joyce gaat overleggen met Jolanda Stomphorst. Wendy gaat via facebook
aan de slag. Zodra er duidelijkere taken zijn, sluit de oudergeleding aan. Marianne gaat
achter mogelijke subsidies aan, nadat Joyce is bijgepraat door Jolanda.
6. Rondvraag:
Monique: hoe gaat het nu met de zindelijkheid in de kleutergroepen, nadat we als MR
een protocol hierover hebben opgesteld? Nog steeds regelmatig ongelukjes. Door het
protocol is het eenvoudiger (minder beladen) om erover te praten met de ouders.
Marianne: klopt het dat we per kind een aparte overblijfrekening krijgen? Ja, klopt. In
sommige groepen wordt de rekening morgen meegegeven.
Monique: hoe zit het met de MR-appgroep? Daar is nog geen actie op ondernomen,
Murat gaat de groep aanmaken.
Monique: Waarom heb ik mail ontvangen van Lian over office 365? Klopt, dit gaat
automatisch en het betreft de MR-groep voor mail via outlook.
Monique: Mag het aan iedereen verteld worden als een leerling of leerkracht getest
wordt op Corona? Dit is niet zo slim om dat openbaar te maken en In de toekomst
zullen we daar discreter over zijn.
**********************************************

Overleg met directie.
7. Enquête: 16,82% is ingevuld, dus antwoorden zijn niet representatief. Over een
continurooster komt er geen duidelijkheid uit de enquête. Kim gaat eerst het team polsen,
indien hier een positieve reactie uitkomt, dan gaat de MR hier in meedenken.
8. Coronamaatregelen: looproutes en start/eindtijden moeten aangepast worden. Kim gaat
hiermee aan de slag.
9. Ontwikkelingen OBO: uitbreiding bestuurskantoor hoeft niet persé kostenverhogend te
zijn. Audits door het auditteam vervallen, tenzij een school om een audit vraagt. Hiervoor in
de plaats komen schoolobservaties door bestuursleden.
10. Kaderbrief: de financiële structuur is veranderd, het geld gaat nu rechtstreeks naar het
bestuur en niet eerst naar de scholen. Murat of Marianne en Wendy controleren de
begroting 2021 van de Singel. Zij maken een afspraak met Kim.
11. Zijinstroom/leerlingen: geen bijzonderheden.
12. Luchtkwaliteit: verschil is merkbaar, 's nachts is de afzuiging minder i.v.m.
geluidsoverlast. Voldoet aan de B-klasse Covid 19.
13. Peutergroep/BSO: terugloop in aantallen, onduidelijk waarom. De nadere samenwerking
tussen BSO en OBO is ook nog heel onduidelijk, maar wordt wel nagestreefd door OBO.
14. Financiën: overschrijding begroting is geen probleem voor OBO, omdat dit goed uitgelegd
kan worden.
15. Inspectiebezoek: Vindt in november 2020 plaats op het bestuurskantoor. Verbeterpunten
vanuit het vorig bezoek zijn financiën en kwaliteit.
16. Rondvraag:
Monique: Is de nieuwe ouderbijdrage al bekend? Nee, nog niet. Doordat diverse activiteiten
niet doorgaan, kan het zijn dat de ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 aangepast wordt.
Murat: Waar zijn extra gelden toegezegd door het Ministerie i.v.m. Corona? Daar is de Singel
mee bezig door extra begeleiding aan te vragen voor leerlingen die achterstand hebben
opgelopen in de Coronaperiode.

Sluiting van de vergadering.

Agendapunten 2 november 2020:
• bericht onzichtbare armoede i.s.m. OV
• groene plein i.s.m. werkgroep en OV
• continurooster
• luchtkwaliteit
• peutergroep

