Notulen

Medezeggenschapsraad CNS Balkbrug
De Omloop 2 7707 DZ Balkbrug

Datum : 6 oktober 2020
Plaats : CNS, De Omloop 2, Balkbrug
Aanwezig: Henk Redder (ouder), Mirjam Kuijer (personeel),
Rudolf Veijer (ouder), Mirjam Brink (directeur), Ditta Gerrits (personeel)
Afwezig : Geen

Opening (1)
Rudolf opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Vaststellen agenda (2)
Geen extra agendapunten of wijzigingen op de agenda.
Goedkeuring notulen vorige vergadering (3)
De notulen van de vergadering van 9 juni 2020 worden behandeld. Een stukje tekst kan nog worden
verwijderd, deze is per abuis van een vorige notulen. Daarnaast mist een doornummering bij punt 6
en 7. Deze correcties worden doorgevoerd. Van de actielijst zijn afgehandeld de ondertekening van
de begroting en de onderbouwing van de hogere schoonmaakkosten. Dit laatste heeft voor een deel
te maken met de tijdelijke externe schoonmaak in 2019 die o.a. door BTW een stuk hoger uit zijn
gevallen. De overige actiepunten kunnen worden doorgeschoven naar volgende vergadering. De
notulen worden goedgekeurd.
Informatie vanuit de directie (4)
Gedeeld worden enkele punten aangaande lief en leed vanuit het team. De hele situatie en
regelgeving omtrent Corona kosten ongemerkt veel tijd.
Nieuwbouw (5)
Voor 20 oktober 2020 is een bijeenkomst (digitaal) gepland samen met de MR van de PMS en met
iemand van het bouwbureau (Dion) inzake de voorgang van het proces omtrent de nieuwbouw en
over het vormen van een themaraad. Een themaraad is een afvaardiging van beide MR-en die
vervolgens de adviesbevoegdheid namens de MR-en overneemt inzake de nieuwbouw.
Op korte termijn moeten de onderwijsvisies van beide scholen worden ingeleverd conform planning.

Overblijven (6)
Het overblijven tussen de middag wordt nu nog door ouders georganiseerd. Door de regelgeving
omtrent Corona was dit (noodzakelijk) tijdelijk al wat anders geregeld. Daar het sowieso wat lastiger
wordt om het overblijven met ouders te blijven organiseren is het een goed moment om dit jaar te
gaan onderzoeken of de overgang naar een continue rooster een optie is. Derhalve zal eerst wat
voorwerk door Mirjam gedaan worden welke stappen te nemen en welke optie(s) voor het team
wenselijk zijn. Vervolgens kan met ouders worden bekeken of zij met de eventuele optie(s) uit de
voeten kunnen. Voor zowel team als ouders heeft e.e.a. gevolgen: werktijden, overblijfkosten,
naschoolse opvang, etc. Derhalve is een zorgvuldig proces gewenst.
Schoolgids (7)
Zoals in de vorige vergadering besproken zal de schoolgids zoveel mogelijk digitaal worden gemaakt
via Vensters.nl (van o.a. de Primair Onderwijs raad). Dit proces is nu in uitvoering.
Ouderavond over onderwijsvisie (8)
De uitkomsten en discussie van de ouderavond over de onderwijsvisie is voor het team zinvol
geweest. Uit de avond is duidelijk geworden wat ouders de belangrijkste punten vinden. Afgesproken
is dat er ook voor ouders een vervolg komt. Gezien de strenge regels omtrent Corona gaat dat wel
heel lastig worden. Goed om e.e.a. wel naar ouders te communiceren.
Rondvraag aan directie (9)
Geen vragen.
MR intern (10)
Conform het rooster van aftreden is aan het eind van dit schooljaar de maximale zittingstermijn van
Henk Redder afgelopen. Na 1 januari 2021 zal de procedure voor invulling voor een nieuw lid vanuit
de ouders worden opgestart, zodat voor het einde van het schooljaar een nieuw lid bekend is.
Sluiting (11)
Rudolf sluit de vergadering.
Besluitenlijst

Actielijst
Vervolgstappen eventueel overgang naar continue
Instemming PMR over definitief werkverdelingsplan
Overzicht acties bij Plan van Aanpak RI & E
Acties n.a.v. ouderavond inzake de ouderenquête
Procedure nieuw lid MR oudergeleding
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Mirjam
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