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1. De MR feliciteert Michelle haar nieuw functie als directeur van locatie Tuinlanden.

2. Schoolleider
Michelle licht procedure schoolleider toe. Vacature is alleen intern (stichting) uitgezet. Er is veel
geïnvesteerd in interne opleiden van schoolleiders binnen de stichting. Omdat iemand vanuit de
interne organisatie wordt gezocht zijn veel dingen al gedekt, zoals HPS.

BAC
In totaal 6 mensen in de BAC

Afhankelijk van aantal sollicitaties zijn er 2 gespreksronde; 25 november en 2 december. Er is een
potentiële pool van 5 binnen de stichting. MR aanwezig bij de eerste ronde.

Splitsing school
Voorstel om een aantal punten aan te geven van het eerder gedeelde projectplan die echt van
belang zijn voor de MR. Jessica en Michelle zijn daar mee eens.

Jessica ligt toe dat de twee nieuwe BRIN-nummers er nog niet zijn. Hierdoor stagneren er een
aantal punten.
Verzoek vanuit de twee locaties om wel kennis te blijven delen, dit blijft mogelijk ook na
verzelfstandiging.

Michelle vult aan dat de naamstelling ook vroegtijdig moet worden ingezet. Dit is nodig voor
heldere communicatie, onder andere naar ouders toe.

Hoe zit het met de MR tijdens de splitsing? Dat moeten van tevoren duidelijk zijn om de
vergaderdruk onder controle te houden (niet twee wekelijks met een van de directeuren) en
effectief te kunnen vergaderen (niet twee voltallige MR’s en directeuren). Losse MR’s ook
afhankelijk van planning en MR-verkiezingen.
Jessica geeft aan dat dit schooljaar pragmatisch omgegaan moeten worden met MR, er zal nog
veel onderling opgetrokken worden.

Ouderavonden
Michelle licht toe dat de ouderavonden goed zijn verlopen. Er zijn een aantal goede vragen door
de ouders gesteld.
Er hadden zich een stuk meer ouders zich aangemeld dan dat er uiteindelijk hebben
deelgenomen. De capaciteit om in te bellen was zelf nog vergroot.

Jaarbegroting
Jessica ligt de grote lijnen van de begroting toe.
NPO gelden zijn grotendeels ondergebracht in personeelslasten. NPO gelden moeten apart
worden verantwoord. +/- 10% van NPO-gelden zitten nu niet in de begroting door incidentele
kosten/transitievergoeding.
Tussenstand kan op verzoek tussentijds inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt goed gemonitord
door MT.
Door lerarentekort is het lastig om de NPO gelden geheel te besteden. Termijn om bedrag te
besteden wordt verlengd.
Splitsing tussen incidentele en structurele kosten zou wenselijk zijn. Dan is er meer inzicht in waar
de kosten in zitten.



COVID
Michelle ligt toe: PO raad geeft nog geen adviezen/richtlijn op basis van nieuw maatregelen.
Kinderen grootste verspreider. Kinderen thuis en in de klas gecombineerd zorgt voor extra
werkdruk, daar zit een grens aan. Het is een dilemma wat wel en niet te doen. Eind van de week
staat een nieuwe brief naar de ouders op de planning.

MR; Kinderen hebben veel leuke dingen gemist. Daarin doen wat kan en laten wat niet kan.
Kinderen verdelen of thuishouden? Als het van tevoren aan te geven is, is dit mogelijk voor veel
ouders een minder groot probleem. Vraag ouders of kind thuis kan blijven als leraar uitvalt, in
plaats de hele klas gelijk te verdelen over andere klassen.
Primaire proces door laten gaan. Daar waar ouders noodzakelijk zijn, dat doorgang laten vinden.
Waar het niet noodzakelijk is, niet door laten gaan. Betrek ouders ook bij het ondersteunen van
leraren bij uitval. Instellen op lange termijn. Per moment kijken wat kan. Tijdig aangeven wat kan
(bijvoorbeeld kerst).

3. Aandachtspunten splitsing; prioritering door MR
Charissa en Sjoukje kijken hiernaar. Het initiatief ligt bij MR om hierover contact op te nemen met
MT. Dit afronden rond 15 december.

Jaarbegroting
De jaarbegroting is akkoord. Pol communiceert dit inclusief de opmerking over de splitsing van
structurele en incidentele kosten.

Communicatie acties
Proces voor nieuw MR’s vroeg starten om goede overgang te waarborgen. (Momenteel ouders
van Boomgaarden niet vertegenwoordigd) Aankondiging voor verkiezingen kan alvast klaargezet
worden.
Hoeveel mensen in elke MR komen moet ook nog vastgesteld worden. Eerst kijken hoeveel zich
verkiesbaar stellen.


