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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 u. Geen aanvullingen op agenda.
2. Vaststellen notulen vergadering 30 Maart 2021
Notulen worden vastgesteld. Geen wijzigingen.
3. Rondvraag
Geen onderwerpen voor rondvraag.
4. Stand van zaken formatie, schoolondersteuningsprofiel, Nationaal plan Onderwijs, schoolgids
Formatie; nog niet alle plekken zijn opgevuld, er lopen nog enkele sollicitaties. Het overzicht
wordt toegestuurd zodra het (zo goed als) gereed is.
Schoolondersteuningsprofiel; wordt doorgeschoven naar de vergadering van 28/06
Nationaal plan onderwijs; Er is vanuit de overheid geld beschikbaar gesteld om de achterstanden
die mogelijk zijn ontstaan door corona op te vangen. School moet een herstelplan insturen om
ondersteuning aan te vragen. Ondersteuning bestaat uit budget van 700 euro per kind in eerste
jaar en 500 euro per kind in tweede jaar. De school kan kiezen uit menukaart aan interventie
mogelijkheden. Er is een scan uitgevoerd en mede aan de hand daarvan zal een plan van aanpak
worden opgesteld. Dit herstel plan wordt besproken in de MR van 28 Juni 2021.
Schoolgids; wordt aangepast op grond van planning, formatie en overige wijzigingen; inhoud
wordt besproken op 28 Juni 2021.
5. Corona en toekomstperspectief
Vanuit de overheid zijn ten aanzien van het basisonderwijs geen versoepelingen, dit wil zeggen
dat er nog geen grote bijeenkomsten of schoolreisjes mogen plaatsvinden. Basis corona regels
blijven gehandhaafd zoals afstand houden. Vanuit de MR wordt gevraagd om volgend schooljaar
de coronaregels (zoals vaker handen wassen en ouders niet standaard mee naar binnen) te
evalueren en te kijken of sommige zaken gehandhaafd (al dan niet in aangepaste vorm) kunnen
worden.

6. Activiteitenlijst
De activiteitenlijst wordt doorgenomen. Er is voor gekozen om sportdagen en schoolreisjes te
splitsen omdat het anders lastig te organiseren is en het voor ouders moeilijk wordt om hun
kinderen van twee locaties te halen en brengen omdat er verschillende start- en eindtijden zijn
van de reisjes. Enkele data worden nog aangepast en een nieuwe versie volgt. De MRvergaderingen van het nieuwe jaar zullen vastgelegd worden zo gauw het nieuwe team er is.
7. Ervaringen tijdelijke verhuizing incl verkeerssituatie
Leerklachten zijn blij met de nieuwe locaties, ondanks de afstand van elkaar. De uitrij
mogelijkheid van Reseda naar Segbroeklaan is sinds gisteren weer open, Adam zal mensen
hierop wijzen via Social Schools bericht. Ouders met auto’s zijn nogal eens gevaarlijk bij Reseda
tijdens brengen en halen, maar is moeilijk iets aan te doen. Bij Alberda wordt er regelmatig op
fietspad gewacht wat gevaarlijke situaties oplevert. Adam kijkt om hier wat structureel te
veranderen om duidelijkere wacht plekken aan te geven vooral voor groep 4.
8. Svz Nieuwbouw en IKC
Het gebouw ligt vast qua structuur (gebouw), maar veel van de invulling ligt nog open. Dat
proces heeft natuurlijk stil gelegen door alle vertragingen maar wordt opgestart na het slaan van
de eerste paal en daar zullen medewerkers, medezeggenschap en ouders bij betrokken zijn. Dat
gaat opgestart worden na de zomervakantie. Daarnaast, de kapvergunning is nog steeds niet
rond, eerst nog een boominventarisatie door gemeente.
9. Forecast 2021
Het jaar was moeilijk te begroten door ongewone situatie van verhuizing en corona (NPO).
Voorlopig lijkt de forecast in lijn met de begroting, waarbij de inzet van de NPO middelen in de
tweede helft van het kalenderjaar nog niet zijn verwerkt. De uitgaven op grond van bv.
onderhoud zullen lager uitvallen door de tijdelijke huisvesting. Vanuit de overheid zijn er enkele
wijzigingen m.b.t. personele bekostiging, o.a. prestatiebox middelen en bijzondere bekostiging
zijn van naam veranderd, dit heeft geen negatief effect op de inkomsten.
10. Svz MR-verkiezingen inclusief personeelsgeleding en overdracht 28/06
Er zijn zes kandidaten. De link om te stemmen wordt aankomende week verstuurd. Op 2 Juni
komt een herinnering, de sluitingsdatum is 4 juni. Er wordt ook nog gezocht naar twee
kandidaten voor de personeelsgeleding. Overdracht is tijdens MR van 28 Juni 2021.
We beginnen om 19:00 u en nieuwe leden om 20:00 u uitnodigen voor overdracht en
kennismaking
11. Mededelingen Team
Na de zomervakantie zal Eline (IB) terugkeren van verlof. Iris Mooijman (IB) en Bianca (IB) zullen
kort na elkaar met verlof gaan en in oktober zal ook Esther met verlof gaan. Patricia (IB)zal na de
zomer met haar re-integratie starten. Femy heeft de datum dat ze gaat genieten van haar
pensioen definitief iets vooruit geschoven, zodat alle werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen
blijven worden en uiteindelijk overgedragen. Er zijn verder geen bijzonderheden, hoewel we wel
merken dat het werken vanuit twee locaties om meer aandacht voor het ontmoeten vraagt.
12. Planning en zaken voor laatste vergadering
Volgende MR is op 28 Juni 2021, te beginnen fysiek op school om 19:00 u. Nieuwe geleding van
ouders en leerkrachten worden om 20:00 u uitgenodigd.
13. Sluiting
De vergadering wordt om 20:41 gesloten.

