Notulen

Medezeggenschapsraad CNS Balkbrug
De Omloop 2 7707 DZ Balkbrug

Datum : 3 november 2021
Plaats : CNS, De Omloop 2, Balkbrug
Aanwezig: David Seigers (ouder), Mirjam Kuijer (personeel),
Rudolf Veijer (ouder), Mirjam Brink (directeur), Ditta Gerrits (personeel)
Afwezig : Geen

Opening (1)
Rudolf opent de vergadering en heet in het bijzonder David welkom, omdat dit de eerste keer is dat
hij de MR vergadering bijwoont.
Vaststellen agenda (2)
Aan de agenda wordt toegevoegd: evaluatie continuerooster. (dit wordt besproken bij punt 6,
werkverdelingsplan.)
Goedkeuring notulen vorige vergadering (3)
De notulen van de vergadering van 8 juni 2021 worden bekeken. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd.
Informatie vanuit de directie (4)
De oplopende coronacijfers zorgen voor de nodige bezorgdheden. Welke maatregelen gaan het
eventueel worden voor onze school? Mirjam B. heeft contact gehad met de GGD en deze gaf aan
haar mee om extra alert te zijn. Er zijn op het moment van de vergadering meerdere kinderen thuis
omdat ouders en/of de kinderen zelf corona hebben.
Nieuwbouw (5)
Er is sprake van vertraging in de planning. Het goede nieuws is: het plan van eisen is akkoord
bevonden. Binnenkort zal de themaraad voor het eerst samenkomen. Hierin zitten vanuit de CNS
Ditta (leerkracht) en Rudolf (ouder vanuit de MR). Vanuit de PMS zitten er ook 1 leerkracht en 1
ouder uit de MR in. Verder moet de gemeente nog de beslissing gaan nemen welke kinderopvang er
in de nieuwe school gehuisvest gaat worden. Wordt dit Welluswijs of Kinderwereld?
Het verkeersplan loopt ook vertraging op. De gemeente is hier nog niet mee bezig omdat zij hier de
capaciteit (nog) niet voor heeft. Ook de tijdelijke huisvesting van de PMS heeft nog de nodige
aandacht nodig.

Werkverdelingsplan (6)
Het werkverdelingsplan 2021/2022 wordt besproken. Mirjam brengt nog een aantal wijzigingen hier
in aan bij de punten opslagfactor, compensatieverlof en pleinwacht tussen de middag, waarna het
goedgekeurd wordt door de MR. Hierbij is ook kort gesproken over de bevindingen van het
continuerooster. De volgende vergadering zal hier uitgebreider op ingegaan worden; dan wordt het
een agendapunt.
Escalatieladder (7)
Is besproken en goedgekeurd.
Wat verder ter tafel komt (8)
Besloten wordt om de volgende MR vergaderingen geen uitgebreide verslaglegging meer te doen. Er
wordt vanaf dan enkel nog gewerkt met actiepunten en besluitenlijsten.
Rondvraag (9)
Geen vragen.
MR intern (10)
Geen bijzonderheden.
Sluiting (11)
Rudolf sluit de vergadering.

Besluitenlijst
Werkverdelingsplan 2021/2022 (na aanpassingen)
Escalatieladder

Actielijst
Opstellen actiepunten bij plan van aanpak RI&E
Acties n.a.v. ouderavond m.b.t. ouderenquête
Chrono wijzen op verbetering huidige huisvesting in
geval van verdere vertraging van de nieuwbouw
Werkverdelingsplan aanpassen
Communicatie naar ouders inz. escalatieladder
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