Datum | tijd
Vergadering geopend door

15 september 2021 19.30-20.30
Eric
definitief

Aanwezig
Deelnemerslijst:

Kimberley Neve (KN), Merel Tijink (MT),

PMR

Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO),

OMR

Natasja van Wijngaarden (NW)
Verhinderd:

Locatieleider

Suzan van Enk (SE)

PMR

Nelly Tromp NT

OMR

-

Locatieleider

Opening en agenda
•
•
•

EIJ opent de vergadering.
SE is bevallen van een gezonde dochter; zij komt in december weer terug in de MR/GMR
De concept jaarplanning 2021/2022 van de MR wordt besproken en met wat kleine aanpassingen
vastgesteld.

Goedkeuring notulen
•
•

Notulen van de vorige vergadering (31 mei 2021) zijn rondgestuurd per mail en worden
goedgekeurd.
Op 30 juni 2021 is de MR nog bij elkaar geweest voor een informele bijeenkomst, hier zijn geen
notulen van gemaakt.

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen
•
•

Er zijn geen ingekomen stukken
Werving nieuwe MR-leden - Er hebben zich nog geen kandidaten aangemeld voor de MR
(vervanging van NT). Actief benaderen van ouders. Vermelding in nieuwsbrieven

Mededelingen GMR
•

Aan de orde geweest:
o Nieuwe GMR heeft kennisgemaakt
o Scholen zijn over het algemeen goed gestart in het nieuwe schooljaar
o Inzet NPO-gelden vast op de agenda, ook in MR

o

Pensioenregeling / generatiepact. Inzet is afspraken op maat, daar waar volledige inzet tot
pensioendatum niet mogelijk of moeilijk is. Aansluiten bij de volledige regeling is voor
Stichting OOK financieel niet op te brengen. Bestuurder komt met een voorstel/plan.

Mededelingen OR
•
•
•
•

Momenteel bestaat de OR uit 2 ouders en juf Esma
Uitbreiding is gewenst nu de activiteiten weer mogen starten
Actief benaderen, ook werving via nieuwsbrief
Ouderbijdrage: inning in november. Vaststellen in MR vergadering van oktober. NW komt met
voorstel i.o.m. OR

Mededelingen locatieleider
•

7. Coronaregels – wat willen we wel en wat willen we niet? Blijdschap dat ouders weer welkom in
de school zijn. Goed voor contacten, ook tussen ouders onderling. Positieve punten die we
meenemen uit de coronatijd:
o Rust in school geeft voor leerlingen en leerkracht een betere start van de dag;
o Kinderen hebben laten zien zelfstandig te zijn in het naar school komen en het rustig plaats
nemen in de klas
MR is van mening dat het belang voor leerkracht en leerlingen altijd voorop moet staan, met oog
voor balans richting ouders. Team werkt voorstel uit. Aandacht voor 1e en 2e bel.

Overige agendapunten
•

Vaststelling NPO-middelen

In de vergadering van 31 mei is door NW toelichting gegeven op de werkwijze om aanspraak te maken op
de NPO-middelen. Tijdens de informele vergadering op 30 juni hebben MR en NW hier verder van
gedachten over gewisseld. Op 13 juli heeft NW per mail de schoolscan en het stappenplan aan de OMR
aangeboden. Na enige mailwisseling heeft de OMR per mail / app instemming gegeven aan het plan. Op 6
juli is het plan met de PMR besproken in een teambespreking, waarna ook de PMR akkoord heeft gegeven.
NW geeft (naar aanleiding van) een update en de MR spreekt het vertrouwen uit dat er op een adequate en
bewuste manier invulling wordt gegeven aan het plan.
•

•

4/5. Het team en de MR hechten belang aan vergroting van de betrokkenheid van ouders. Mogelijke
manieren om dit op te pakken:
o nieuwsbrief MR (GO)
o nieuwsbrief school
o informatieavond, wellicht combineren met een presentatie van de MR / OR. Bij voorkeur een
luchtige bijeenkomst
6. Verkeerssituatie:
o klaarovers opleiding niet doorgegaan. Past niet meer in planning van politie. Niet alle
leerlingen mogen van hun ouders, vanwege de gevaarlijke situatie.
o verkeersouder / verkeerssituatie: er hebben zich geen verkeersouders gemeld
o Gemeente Kampen brengt wensen / knelpunten in beeld, geen actie op geweest
NW: probleem is moeilijk op te lossen. Vanuit het team is dit ook niet op te vangen. Desondanks
blijft de school wel verantwoordelijkheid voelen.
Besloten wordt om alle betrokken (ouders, politie, gemeente) nogmaals en ineens te benaderen om
de urgentie. Om dit kracht bij te zetten, kijkt het team naar de mogelijkheid om met een ludieke
actie extra aandacht te vragen.
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•

Brandoefening – voor de vakantie is een eerste oefening geweest. Deze is goed verlopen.

Rondvraag
•

Er zijn geen vragen voor de rondvraag

De volgende MR vergadering vindt plaats op: woensdag 13 oktober 2021 19.30u
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Actie- en besluitenlijst 2021/2022
Wat?

Wie?

Planning

BESLUITEN:
1.
2.

ACTIES:
1.

Actief werven nieuwe MR leden / nieuwsbrief

allen

2.

Actief werven OR leden / nieuwsbrief

Allen / NW

3.

Voorstel n.a.v. versoepeling coronaregels

Team / NW

4.

Concept nieuwsbrief MR, o.a. ouderbetrokkenheid

GO

5.

Aanschrijven ouders / instanties m.b.t. verkeerssituatie
Bedenken van ludieke actie

NW

6.

Voorstel ouderbijdrage 2021/2022

NW (OR)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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