Notulen MR
Maandag 20 oktober 2021 20.00-22.00
Locatie: Online

Deelnemers: Klaas, Martin, Carolien, Margriet, Baukje, Anne, Diana
(notulen gemaakt door Anne i.p.v. Margiet, dit i.v.m. verbindingsprobleem Margriet)

Welkom
Welkom aan iedereen, Lennart afwezig i.v.m. ouderschapsverlof

Notulen 20-09-2021
Goedgekeurd.

Actielijst en besluitenlijst doornemen

AGENDAPUNT 1: Voorstellen filmpje MR
Het filmpje is af en kan op de website geplaatst worden. Filmpje zal gedeeld worden via de app,
memo en de nieuwsflits.
AGENDAPUNT 2: Scholingsbehoefte MR
DONDERDAG 21-10-2021 gezamenlijke avond GMR&MR vervalt i.v.m. te weinig belangstelling.
Verder geeft niemand aan op dit moment behoefte te hebben aan verdere scholing.

AGENDAPUNT 3: Locatieleider De Rietvink
Met ingang van januari 2022 moet er een locatiedirecteur zijn aangesteld voor de locatie De
Rietvink. Aangezien het gaat om een bestuursaanstelling, zal de procedure opgepakt worden
met De Fontein. Selecteren en werven van locatiedirecteur wordt samen gedaan met klein
verschil in relatie tot specifieke competenties voor de verschillende locaties. Na sollicitaties
zullen er personen gekozen worden die passen bij profiel Rietvink of profiel Fontein. Er is een
stappenplan inzake werving gedeeld met de MR.
AGENDAPUNT 4: 4. Jaarplan school 2021/2022
Instemming door alle leden.
AGENDAPUNT 5: Verantwoording van de begroting van vrijwillige ouderbijdrage De
Rietvink 2020/2021
Ouders MR-O De Rietvink geven instemming.

AGENDAPUNT 6: Begroting vrijwillige ouderbijdrage De Rietvink 2021/2022
Klaas mist hier nog informatie. Hij zal hier Inez of Sietske over bevragen. Dit punt zal
doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.

AGENDAPUNT 7: Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober + leerlingaantallen
Instemming door alle leden.
AGENDAPUNT 8: Zorgplan 2021/2022
Instemming door alle leden met de kanttekening dat het woord Breinstein veranderd wordt
door 'projectatelier’. Carolien vraagt zich af of corona hier nog een onderdeel van uitmaakt. De
zorgleerlingen en algemene zorg rondom leerlingen is in de corona-periode met veel aandacht
behandeld en zorg is zo veel mogelijk doorgegaan waar het kon.

AGENDAPUNT 9: Nieuws vanuit de GMR
Griepprik is dit jaar collectief geregeld door PCPO. 30 collega's van de stichting hebben hier
gebruik van gemaakt. Tijdens de gezamenlijke avond GMR, MR en RvT, heeft reclamebedrijf
'Goedzooi' een pitch gegeven over het werven van collega's. Samenwerking RvT en contact is
goed opgepakt. RvT heeft besloten ook bij scholen te gaan kijken. Dit schooljaar komen ze op
twee scholen van de stichting; in Etten-Leur en Oosterhout. Er is gesproken over het behouden
en koesteren van personeel; zorgen dat iedereen op de juiste plek zit. Het lerarentekort treft
ook PCPO, hier is veel aandacht en zorg voor.

Agendapunt 10: Afsluiting & rondvraag voor de MR-O
NVT

AGENDAPUNT 11: Arbo Risico-inventarisatie, evaluatie en ziekteverzuim
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

Agendapunt 12: Taakbeleid
Taakbeleidsuren MR zijn wettelijk vastgelegd. Baukje neemt dit op met Inez.

Agendapunt 13 Afsluiting & rondvraag voor de MR-P
Niets voor de rondvraag.

ACTIELIJST 2020/2021
Afspraak: Indien een actie is uitgevoerd wordt doorgestreept.
Iedere nieuwe actie wordt onderaan volledig ingevuld (actie, wie, wanneer)
N
R
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DATUM

ACTIE

DOO
R

WANNEER

20-92021

In de gaten houden waar
laatste vergadering
eindigt en waar de eerste
weer begint na de
zomervakantie

Baukj
e

Bij opstellen
planning
nieuw
schooljaar

OPMERKING

2

20-92021

Kijken welke scholingen
er zijn die aangeboden
worden vanuit de GMR

Baukj
e

Dit
schooljaar

20-92021

Jaarverslag akkoord
geven?

Baukj
e

Voor 27
september
2021

Klaas wil graag
het jaarverslag
nog doorlezen
voor hij
goedkeuring
geeft

20-92021

Agendapunt 10 wordt
verschoven naar de
volgende vergadering

Baukj
e

20 oktober?

Klaas en Martin
mogen hier
akkoord/niet
akkoord op
geven

20
oktober
2021

Agenda punt 11
‘arborisico-inventarisatie,
evaluatie en
ziekteverzuim’ wordt
verschoven naar de
volgende vergadering

Baukj
e

29 november

Lennart

20
oktober
2021

Agenda punt 6 ‘begroting
vrijwillige ouderbijdrage
2021/2022’ wordt
doorgeschoven naar de
volgende vergadering

Baukj
e

29 november

Klaas had nog
vragen over
begroting
schoolreizen

3

4

5

6

BESLUITEN 2021/2022
DATUM

OMSCHRIJVING

05-102020

GMR notulen gaan ook naar MR, te vinden op
SP

20-092021

Inez zet notulen op website na goedkeuring

20-092021

Locatie van vergadering is wisselend. Let op
locatie na de zomervakantie.

20-102021

Jaarplan school 2021/2022
MR geeft instemming

OPMERKING:

20-102021

Verantwoording van de begroting van vrijwillige
ouderbijdrage De Rietvink 2020/2021
MR-O DR geeft instemming

20-102021

Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober +
leerlingenaantallen
MR geeft instemming

20-102021

Zorgplan
MR geeft instemming

