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NOTULEN VERGADERING MR 20200114
Aanwezig: Marieke, Marleen, Laila, Nadia, Katja
Afwezig: Mariëlla
Notulist: Katja
1. Opening, mededelingen en agenda
Geen bijzonderheden.
2. Ingekomen post
Geen bijzonderheden.
3. Notulen 20190924 – 20191105
Doorgenomen, goed gekeurd.
4. Actielijst 2019-2020
• Kascontrole OR 2018-2019
Ouderbijdrage valt binnen het budget schoolgeld. In het grootboek worden uitgaven
weggezet. Er zal nu een apart Excel bestand aangemaakt worden om inkomsten en
uitgaven beter inzichtelijk te maken. Dit wordt teruggekoppeld binnen de MR.
• Materiele begroting
Materiele en personele begroting 2020 zijn goedgekeurd. Het gaat om schooljaar
2020-2021 wat betreft personele begroting. Er kunnen materialen zoals krukken,
smartboards en Chromebooks besteld worden. Het werken in the Cloud vraagt veel
van huidige pc’s. Ter ondersteuning hiervoor worden desktoppen en kabels
aangeschaft. Personele begroting FTE voor onderwijzend personeel kan behouden
blijven. Onderwijsondersteunend loopt iets terug i.v.m. één wisseling van
onderwijsondersteund personeel naar leerkracht.
• Jaarplan 2019-2020
Doelen; er wordt gekeken naar gestelde onderwijsdoelen en resultaten.
Verschillende leerteams hebben doelen opgesteld. 11 mrt wordt er een
tussenevaluatie ingeland om resultaten te bespreken. Eind mei is de eindevaluatie. Er
volgt verslaglegging en terugkoppeling binnen de MR.
• RI&E (veiligheid)
Update RI&E; eens per 4 jaar worden afspraken binnen Signum ten aanzien van
veiligheid opnieuw ingevuld. Wet & Regelgeving verandert steeds. Directie heeft een
training gehad, preventiemedewerkers krijgen dit ook nog. Nieuwe RI&E is gedaan,
hieronder vallen gebouwveiligheid, personeel, samenwerking, verzuim etc. “Kan men
prettig werken en veiligheid ervaren?” Is een van de vragen.
Dak vernieuwing staat voor de carnavalsvakantie op de agenda.
-Kind centrum monitor:
Eens per 2 jaar moet een vragenlijst ingevuld worden. Deze lijst wordt opengesteld
van 1 februari tot 21 februari. Verzoek is om zoveel mogelijk ouders deze in te laten

vullen. Er zijn extra vragen in opgenomen. Eens per jaar vullen de kinderen van groep
6/7 een eigen lijst in.
-Ontruimingsplan:
Ontruiming komt dit jaar aan bod (februari). Plan van aanpak wordt nagelopen en
geëvalueerd. Voorstel om dit in het vervolg aan het begin van het schooljaar te
plannen.
-Mediatoren:
De kinderen leveren een verslag aan wanneer er iets is voorgevallen. Dit wordt
geëvalueerd in de bouw. Er wordt gewerkt met rollenspellen. Aanschaf van de gele
hesjes wordt geregeld.
-Pestprotocol:
Geen aanvullingen op dit moment
Arbobeleidsplan:
Signumniveau, hoeft niet op de agenda bij MR.
-Werkdrukplan 2019-2020:
Tussenevaluatie komt nog aan bod. Eerst worden er gesprekken met leerkrachten
gevoerd. Er zullen vragen gesteld worden zoals; “Hoe loopt het?” “Hoe gaat het met
je?”
-Werkgelegenheidsplan:
Momenteel geen input, wordt nog bekeken.
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Adviesdata vakantie 2020-2021
Niet aan bod gekomen, nog geen advies binnen.
Kind centrum-ontwikkeling
Meer als kind centrum profileren. Eventueel naamsverandering. MarCom, vanuit
Kanteel denkt mee in dit proces, er is daarvoor geld gereserveerd. Er zal meer
kindvriendelijk qua kleur e.d. gewerkt gaan worden.
Tijdens de stedelijke studiedag wordt er een presentatie gegeven hoe peuters en
kleuters meer te verbinden.
Educatief partnerschap
Rapport; ouders hebben aangegeven een resultaat/ norm te missen. Er is een nieuw
voorstel gedaan, vanaf groep 3 zal er gewerkt worden met een bolletjessysteem. Er
kan gescoord worden van onvoldoende tot goed. Er is ook ruimte voor uitleg en
opmerkingen ten aanzien van de score.
Jaarverslag MR 2019-2020
Akkoord bevonden
Verkiezingen
We komen een ouder tekort, er is weinig animo. We gaan navragen of er binnen de
OR ouders belangstelling hebben om bij de MR aan te sluiten.
Scholingsbehoefte
Momenteel is er geen behoefte aan scholing binnen MR.

•

Huishoudelijk reglement 2019-2020
Commissie PR; notulen MR moeten weer structureel op de app gezet worden.
Schoolgidscommissie, ouders moeten de schoolgids jaarlijks goed doornemen en
op-/aanmerkingen erbij vermelden. Rond mei verschijnt er weer een nieuwe gids.

5. Mededelingen
Directie
Staking; op 30 en 31 januari gaan leerkrachten staken en zal er geen lesgegeven
worden. Er vinden intern binnen de signum scholen gesprekken plaats met CvB hoe
het anders ingevuld moet gaan worden binnen het onderwijs. Er wordt Signum breed
naar gekeken.
6. Overige
7. Rondvraag
Geen vragen.

