Notulen vergadering MR Het Kompas via Teams.
Datum: Maandag 11 mei 2020
Tijd: 19:30
Aanwezig: Nienke, Ingeborg, Marije, Annet
Gast: Henri

1. Opening met gebed verzorgd door Marije
Marije neemt ons mee naar psalm 56:4 door Gerhard Vlieger
2. Notulen van de vergadering van januari zijn goedgekeurd en komen op de website.
3. Mededeling directie:
• Risico inventarisatie + plan van aanpak
We bespreken het plan. Ventilatie/airco staat voor de toekomst gepland.
Hier achteraan heeft Henri een document van ‘werkdruk’ laten zien. Dit document hebben
we met het team opgesteld. We ervaren de laatste jaren veel werkdruk en moeten
nadenken hoe we dit kunnen verminderen. In dit document staan allerlei punten die op een
andere manier ingevuld zouden kunnen worden om de werkdruk te verlagen.
• Begroting
De begroting staat ieder jaar op de planning. We bespreken hoe vaak we dit op de agenda
willen hebben in een jaar en in welke context. We kijken dit ook even na in het MR
overzicht. Dit is ook goed om te vragen als we de mr cursus gaan doen volgend jaar.
• Nieuwe Collega’s
Er komen twee nieuwe collega’s bij.
• Groepsindeling schooljaar 2020/2021
We bespreken de groepsindeling voor volgend schooljaar. We gaan voor 10 groepen.
Daarmee krijgen we niet al te grote groepen. Door verhuizingen of plaatsing op andere
scholen, hebben we een lichte krimp.
• Coronavirus en afspraken
We hebben weinig opmerkingen van ouders gehad wat betreft de regels/afspraken. We
hopen dat de informatie duidelijk was voor iedereen.
• TSO (tussen schoolse opvang in corona tijd)
Overblijfouders krijgen over deze periode de helft uitbetaald. Ouders nemen wat ze al
betaald hebben mee naar de volgende periode. MR stemt hiermee in, Henri bespreekt dit
met de overblijfouders.
4. Vragen directie
De meeste vragen zijn al bij de mededelingen aan de orde gekomen. We praten nog even
over het ontsmetten van de handen. Op een school in Kampen zijn ze al gestopt met dit
middel. Ingeborg vertelt dat veel kinderen last hebben van kapotte handen. Wij spreken af
dat we dit op onze school goed in de gaten houden. Het pompje hoef je ook niet helemaal in
te drukken, dat is veel te veel. De helft is genoeg.
5. Vaststellen volgende vergadering (nieuwe foto)
We maken nog een afspraak voor de volgende keer en een foto volgt nog.
6. Ingekomen / uitgaande stukken
Ingekomen:

MR magazine (2x)

7.Rondvraag
geen

In de gaten houden of er een MR cursus vanuit
Aves komt. (deze laten we nog even op de
agenda staan)

Henri

Kijken of er vanuit de CNV een MR cursus wordt
gegeven. (ook deze laten we nog even staan)

Nienke (maar de rest ook informeren waar kan)

Checken hoe vaak de begroting terug komt op
de vergadering. Dit kunnen we tzt ook op de
cursus vragen.

Marije

Ri & E invullen (bij vragen/twijfels, leden MR
vragen mee te kijken)

Henri

Nieuwe foto

In het eerste deel van de volgende vergadering.
Dan kan Henri de foto maken.

