Notulen
Medezeggenschapsraad

05-01-2021
19:30 – 21:00
Lokaal: MS Teams

Nog te notuleren: Jelle, Joost, Daniela, Carlijn
Nr
1.

Onderwerp
Opening – Voorzitter
• Afmeldingen + Mededelingen
- Suzanne maakte de notulen
- Er zijn geen afmeldingen.
- Robert en Richard hebben over de jaarafsluiting gesproken. De kasafsluiting
heeft nog niet plaatsgevonden. Jaarafsluiting schuift daarom door naar 3
maart.
- Richard zet e-mail door naar de MR mailbox van ouders in de
schuldhulpverlening zitten, dit is zeer privacy gevoelige informatie. Richard zal
deze e-mails voortaan afhandelen met Robert en Tamara.
- Tamara merkt nog op dat de penningmeester formeel geen lid is van de MR.
Robert bespreekt dit met Richard.
- Er moet worden gekeken naar hoe om te gaan met de gelden die beschikbaar
zijn.
• Vaststellen agenda
Akkoord.
• Inventariseren rondvraag
- Joost merkt op dat we bij de schoolbegroting spreken over het Plan over
besteding gelden.
• Notulen vorige vergadering
- Er zijn geen opmerkingen. Tamara kan niet in Sharepoint van de MR, concept
verslagen e-mailen naar Tamara.

2.

Terugkoppeling GMR
• Gedragscode
- De aangepaste versie van de Gedragscode is verzonden naar de leden van de
MR. Van Daniela is er nog een reactie ontvangen, deze zorg wordt ook gedeeld
door Ilse. De Gedragscode maakt het gebruik van privé devices (zoals mobiele
telefoons) nagenoeg onmogelijk terwijl Prisma geen zakelijke devices verstrekt.
Alvin legt uit dat er eigenlijk een cloud moet zijn, van waaruit de
telefoonnummers beschikbaars gemaakt moeten worden (zoals een OneDrive).
Robert zet zijn reactie omtrent het inzien van e-mail van medewerkers nog
separaat op de e-mail. Tamara vraagt zich af wat het doel is van het
document. Conclusie, onze MR kan pas instemmen met de Gedragscode als
Prisma gaat voorzien in of de juiste software of de juiste devices.
• Meerjarenbegroting
- Deze benoemt een eigen vermogen. Er is een landelijk eigen vermogen
afgesproken. Prisma zit hier net onder. Robert vraagt of er een berekening kan
worden opgenomen van hoe dit tot stand is gekomen en hoe het is
opgebouwd. Kan Prisma uitleggen waarom een dergelijk hoog eigen vermogen
wordt aangehouden. Robert zet nog een aantal vragen over de begroting op de
e-mail.
- Er zijn nog geen agenda en stukken voor de eerstvolgende GMR vergadering
gedeeld.

3.

Onderwerpen met directie
• Corona (Stava)

Doel

- De sluiting van de scholen kwam als een verrassing. Er is vervolgens in hoog
tempo zoveel als mogelijk voorbereid voor het thuisonderwijs. Tamara is
tevreden met de start. Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren.
Vanuit de oudergeleding wordt opgemerkt dat het voor ouders veelal lastig is
om vragen van hun kinderen te beantwoorden omdat ouders de didactiek
achter de opdrachten en taken niet kennen en dus niet kunnen uitleggen. Er
wordt gediscussieerd over hoe we de kinderen kunnen helpen, zo dat het voor
ouders en leerkrachten haalbaar is. Voorgesteld wordt om kort op een A4’tje of
in een filmpje uiteen te zetten wat de methodiek is bij opdrachten. De signalen
lijken overigens vooral te komen uit de middenbouw (groepen 3, 4 en 5).
- De Prisma brief over noodopvang wordt nog even kort aangehaald, alsook
een e-mail van een aantal ouders over de kwaliteit van onderwijs op de
noodopvang. De leraren herkennen zich niet in hetgeen in de e-mail staat. Het
Drieluik heeft 3 groepen noodopvang. De leerkrachten op deze groepen
wisselen op een dag juist zeer weinig. Alleen tijdens pauze momenten. Er zal
gepast worden gereageerd op de e-mail.
- 12 januari komt er weer meer duidelijkheid over de toekomst aangaande de
sluiting van de scholen.
•

Schoolbegroting
o Plan (Joost en Alvin) besteding overige gelden op begroting;
- Er is in de schoolbegroting geld over. Voorgesteld wordt om dit geld te
gebruiken voor het aanschaffen van leuke boeken voor de kinderen, niet zijnde
lesmateriaal. In de richtlijn Vrijwillige ouderbijdrage van de PO-raad staat
opgenomen “Scholen mogen aan ouders/verzorgers een bijdrage vragen voor
extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten
waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt.” De
oudergeleding van de MR stemt in met het aanschaffen van leuke boeken
conform het voorstel.

•
4.

5.

6.

Meerjarenbegroting Doc 1. Doc 2. Doc 3
- Zie brief die is verstuurd. De MR adviseert positief.
Onderwerpen zonder directie
• Verlenging CNV Partnerschap
- We hebben een lidmaatschap bij het CNV. Een ieder stemt in om het
lidmaatschap te verlengen. Aan het CNV wordt gevraagd om een tip voor een
interessante training voor de MR. Robert neemt contact op.
Binnenkomende post
- De e-mail over de noodopvang is reeds besproken onder Corona. Alvin mailt de
betreffende ouder dat het is besproken in de MR vergadering, dat de directie er
notie van heeft genomen en met een algemene reactie komt.
Afsluiting

