Notulen MR-vergadering 21.04.21
Datum:

21 april 2021

Aanwezig:
Kirstin van den Berg (t/m punt 11)
Merel van de Boer
Diederik van Ommeren
Nynke Overhoff
Riet Steendijk
Jennifer Venneman
Lisette Willaert

Directeur Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool

Afwezig:
Notulist:
Lisette

Start vergadering via Google Meet: 19.30 uur
1. Welkom en vaststelling agenda
Diederik heet iedereen welkom via Google Meet en de agenda wordt
vastgesteld.
Er worden voor deze vergadering geen extra punten aangedragen.
2. Notulen vaststellen
De notulen van de vergadering van 11 maart 2021 zijn goedgekeurd en
worden gepubliceerd aan ouders via Parro.
3. Huisvesting:
Kirstin praat de MR bij over de ontwikkelingen tav de nieuwbouw. Er wordt nog
steeds onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van de Nieuwe Beets
op het SEIN terrein. Er wordt gewerkt aan een verkeersplan voor de
nieuwbouw dat meegenomen kan worden bij de vraag of de Nieuwe Beets op
het SEIN terrein kan komen. Merel en Kirstin hebben weer aan de schetstafel
gezeten. De bedachte aspecten zal Kirstin meenemen naar de architect en de
gemeente. Na de meivakantie zijn er vervolggesprekken met de
buitenschoolse opvang.
4. COVID-19:
Kirstin informeert de MR over de huidige stand van zaken:
De ouders zijn zeer meewerkend en meedenkend bij verkouden of zieke
kinderen.
Kirstin heeft veel uitdagingen bij de bemensing van alle klassen. Gelukkig lukt
het (bijna) altijd om voor elke klas een leerkracht te hebben staan. Het team
denkt daarin heel goed mee.
De sneltesten voor het personeel zijn nog niet op onze school aanwezig. Op
dit moment heeft nog maar een school van TWijs die testen.

Het Corona-protocol blijft in werking. Dat werkt goed. De groepjes binnen de
klas zullen vanaf nu wel worden losgelaten, met name omdat de kinderen nu
ook weer met elkaar bij de BSO spelen. De cohorten (parallel groepen die
samen buitenspelen) zullen onverkort worden aangehouden.
5. Adjunct-directeur
Kirstin informeert de MR over de benoeming van Jennifer Venneman tot
adjunct-directeur. Namens de PMR maakte Lisette deel uit van de BAC. Er
waren veel goede kandidaten. De MR feliciteert Jennifer van harte!
6. Formatie schooljaar 2021-2022:
Kirstin legt aan de MR het aantal groepen (16) en functies voor, met
bijpassende FTE daarbij, voor het volgend schooljaar. Er zal een maximum
van 28 leerlingen per klas worden aangehouden. Het voorstel wordt
vastgesteld.
7. Nationaal Programma voor herstel en perspectief:
Alle scholen krijgen geld van de overheid, ten behoeve van de kinderen na
corona. Er moet een schoolscan gemaakt worden door de school. Alle
betrokken partijen (MR, leerkrachten, ouders) worden daarbij betrokken.
Vanuit de overheid wordt verlangd dat aangetoond wordt waar de ontvangen
gelden aan uitgegeven worden.
8. Studiedagen
Kirstin legt aan de MR het plan van studiedagen voor het schooljaar 20212022 voor. Opgemerkt wordt dat de studiedagen vooral op de maandag en
dinsdag gepland zijn. Kirstin zal het voorstel nog eens met het MT bespreken
en komt er daarna bij de MR op terug.
9. Schoolgids
Bedoeling is dat 1 juni 2021 de schoolgids herschreven is. Diederik en Nynke
zullen vanuit de MR meelezen.
10. De gezonde school
Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering.
11. Klassenpot
Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering.
12. Beetsfonds
De statuten voor het Beetsfonds zijn in concept opgemaakt door de notaris en
aan de MR voorgelegd. Deze statuten worden besproken en zullen in
aangepaste versie aan de notaris worden voorgelegd, waarna deze
gepasseerd kunnen worden. In de personeelsweekbrief en de ouderweekbrief
wordt binnenkort bekend gemaakt hoe een aanvraag voor het Beetsfonds kan
worden gedaan.
13. Transparant handelen
Hoe zorgen wij dat teamleden van de Nicolaas Beetsschool worden
meegenomen in zaken die in de MR besproken worden? Besloten wordt dat

het korte stukje voor de ouders dat in de Weekbrief wordt opgenomen, ook in
de Weekbrief van het personeel wordt opgenomen (evt. op
personeelsonderwerpen in een iets uitbreidere vorm).
14. Abonnement vakbond
We besluiten geen abonnement te nemen op een vakblad voor de MR.
15. Professionalisering
Diederik, Lisette en Riet hebben zich gebogen over de Statuten MR Nicolaas
Beetsschool en het Huishoudelijk Reglement MR Nicolaas Beetsschool,
inclusief het daarvan deel uitmakende Reglement Kascommissie. Deze
stukken zijn in concept aan de gehele MR voorgelegd, tijdens de vergadering
besproken en (in gewijzigde vorm) aangenomen.
16. Samenstelling MR 2021 -2022
Gesproken wordt over de lopende termijnen van de MR-leden. In juni zullen
we verkiezingen uitschrijven voor de OMR/PMR wiens termijn aan het eind
van dit schooljaar afloopt.
17. Klachtenregeling
Ingezonden mails hebben we behandeld.
18. Contact met oudercommissie
Nynke en Riet informeren de andere MR-leden over door hen bijgewoonde
vergaderingen van de oudercommissie van 8 februari 2021 en 14 april 2021.
19. W.V.T.T.K. en afsluiting
- Kamp van groep 8 gaat door!
Afsluiting vergadering: 22.30 uur
Volgende vergadering: woensdag 8 juni 2021, 19.30 uur
Notulist volgende vergadering: Riet

Actiepuntenlijst MR d.d. 10 februari 2021
datum

actiepunt
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Juni
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Penningmeester informeren naar
haalbaarheid het financieel
jaarverslag eind van het schooljaar af
te hebben
Nieuwe manier van het declareren
van de klassenpot onderzoeken
Communiceren met ouders en
personeel over het bestaan van het
Beetsfonds via de nieuwsbrief
Beetsfonds kenbaar maken tijdens de
briefing voor personeel
Rekening Beetsfonds oprichten
Bestaan van vertrouwenspersoon
delen in de weekbrief
Oprichten Beetsfonds bij de notaris
Toesturen alle definitieve statuten en
reglementen
Reglementen en statuten in Share
point en map plaatsen
Vacature PMR uitzetten
Meelezen schoolgids
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