Notulen MR 7 april 2022
Aanwezig: Marleen Verhagen,
Maurice van Irsel (online), Julie
Ooms, Johan Traa, Margot Giel
Notulist: Julie Ooms
Agenda MR Deel 1
1) Opening
2) Mededelingen
De Rosmolen krijgt nieuwbouw:
-

oktober/november 2022 moeten de plannen klaar zijn voor nieuwbouw
2023 start de verbouwing
2024 start nieuw schoolgebouw

Taakverdeling Natasja/Johan
-

Johan: dinsdag, woensdag, donderdag
Natasja: maandag en vrijdagochtend

Trompetter
-

Elke 2 weken verschijnt de Trompetter

Website
-

De website wordt aangepast, voor nu alleen de teksten en beelden. (Binnen nu en
1,5 jaar wordt de website vanuit Inos volledig vernieuwd)
Suggesties voor de website? Mail naar johan.traa@inos.nl

Communicatie ouders - leerkrachten - eenduidige communicatie
-

De communicatiemiddelen en de inzet hiervan zijn niet altijd even helder. Hoe
communiceer je bijvoorbeeld ziekmeldingen? Parro/schooltelefoon/leerkracht?
*Actiepunt: werkoverleg oppakken Johan/Maurice/Julie

Schoolfruit stopt vanaf 2022-2023
3) Notulen 2 februari 2022
Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

4) TSO Kosten-Baten analyse 2020-2021
*Actiepunt: Een overleg plannen tussen Marleen/Johan/Evelyn (Financieel adviseur INOS)
om uitleg te krijgen over de TSO kosten-baten analyse.
5) OR (Schoolreis + Roskamp status update)
-

De Kunstweek (9 mei t/m 1 juni) is het alternatief voor het Roskamp.
Er zijn 4 afgevaardigden van de OR en 4 afgevaardigden van het personeel die gaan
brainstormen over het Roskamp. Blijft de Roskamp wel of niet bestaan? Of komen
we met een alternatief? De dialoog wordt gevoerd. Dit is het jaar om daar definitief
een besluit over te nemen. Komt er een Roskamp 2.0?

6) Update NPO gelden
-

-

-

We zijn in koers met onze plannen, behalve de inzet van de leerkrachtondersteuner
(Hendrieneke).
Op de vervanging van Marjolein zit Hendrieneke 2 dagen en Theo 2 dagen. We
verliezen nu 2 dagen per week aan extra handen. Het geld kan dus nu niet voor vier
dagen ingezet worden, maar volgend jaar kan het overgebleven geld wel ingezet
worden.
Binnen heel NL en dus ook binnen INOS, welk restant binnen 2021 is er nog, nieuw
budget voor 2022-2023 en je krijgt de achtergebleven score van 2022-2023. De pot
voor 2022-2023-2024 wordt daar weer mee aangevuld.
De instroom/doorstroomgroep voor de kleuters wordt deels gefinancierd door NPO
gelden in 2022-2023 en ingevuld door een leerkrachtondersteuner.
Het plan voor de NPO gelden, zoals die beschreven is loopt.

7) Begroting 2022 + evaluatie 2021
*Actiepunt: Verschuiven naar de MR vergadering op 19 mei.
8) Stand van zaken schoolkoersplan
Het schoolkoersplan is met input van het team door Johan en twee personeelsleden
schematisch weergegeven. De vervolgstap is het opstellen van projectgroepen om dit plan
ook te kunnen realiseren. We willen de brede ontwikkeling voor ogen houden, dus ook
rekening houden met muziek, sport, natuur, cultuur etc. Bij de doorvertaling ervan wordt ook
rekening gehouden met bijvoorbeeld het nieuwe schoolgebouw.
Via de Trompetter worden ouders geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Dit zal in delen
gedaan worden.
9) PR en Communicatie -> contactpersoon namens school voor PR
-

19 april of 21 april staat het eerste gesprek met de PR werkgroep gepland.
Wijziging: vanaf nu wordt de Trompetter elke twee weken uitgebracht.

-

-

Kanttekening: Stil staan bij de communicatie, bijvoorbeeld is het wijsheid om de
frequentie te verhogen, soms is het handig om eerst een enquête te houden, welke
behoefte is er bijv?
Ouderavonden

10) WVTTK deel 1
nvt
DEEL 2 MR
11) Voorbereiding contact met GMR - welke vragen/zorgen willen we delen
-

FONK
Nieuw schoolgebouw

12) Delen bevindingen afgelopen periode
-

FONK
Nieuw schoolgebouw

13) WVTTK deel 2
19 mei is de volgende MR-vergadering.

