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1.Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.Vaststellen agenda/ingekomen stukken
3.Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
1.1 Onderwerpen PG en OG
1.1 Voorbespreking
Verslag hiervan is doorgestuurd.
1.2 Continurooster
Menorah heeft al een continurooster.
De tijden hebben ze nog een keer onder de loep genomen. Hier komt nog een terugkoppeling van
naar het team.
Voor de Schoof geldt dat het niet een plan is maar meer een inventarisatie. Ouders worden op het
moment minimaal ingelicht. Het team heeft de voorkeuren aangegeven. Hier is nog geen
terugkoppeling van geweest. Staat wel op de agenda voor de volgende vergadering.
Op De Wegwijzer is er ook een vragenlijst door de werknemers ingevuld. De volgende stap is een
enquête naar ouders toe. Iris, Berry en Jefira komen nog een keer bij elkaar om het continurooster
te bespreken.
1.3 Verkiezingen
Voor een aantal leden zit hun 3e termijn er na dit jaar op.
Florentine en Jefira geven aan niet meer te willen deelnemen aan de MR.
Joyce weet het nog niet.
Berry zal zich ook niet meer herkiesbaar stellen.
Ingrid en Richard geven aan wel herkiesbaar te zijn.
1.4 Evaluatie ouderbijdrage
Menorah: Het schema is onduidelijk.
Bepaalde kosten zijn niet op de goede plaats weggeschreven waardoor er veel rode cijfers te
zien zijn. Peter heeft aangegeven dat dit voortaan op de goede manier zal gebeuren. Financieel

is er niets om ons zorgen over te maken.
Schoof: Overzicht is duidelijk.
De Wegwijzer: Begroting niet uitgebreid genoeg. Wel is er bekend dat er vrijwel elk jaar 100%
van de ouderbijdrage wordt opgehaald.
1.5 School specifiek
1.5.1 Menorah
Huisvesting
Met een groep ouders is er gesproken over de huisvesting.
Op zeer korte termijn komt deze groep ouders bijeen met Peter en Arnoud. Er komt een nieuw
integraal huisvestingsplan vanuit de gemeente. De wethouder reageert op dit moment niet.
We moeten als MR wel opletten dat we niet de klachten gaan behandelen van ouders. Wij gaan
als MR over beleid en zijn klachtencommissie.
Verkeer
Joyce gaat contact opnemen met Rob. Er wordt vanuit de gemeente meer gecontroleerd op
veiligheid.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief heeft een hoop losgemaakt. Ingrid en Niels pakken dit verder op.
1.5.2 Wegwijzer
Verkeer
Er zijn een aantal dagen geweest op De Wegwijzer die in het teken stonden van 'zichtbaarheid´.
Er is vanuit de gemeente het plan om 2 volle dagen aan de slag te gaan met de bovenbouw,
rondom het praktisch verkeersexamen.
Nieuwsbrief
Iris, Berry en Jefira zullen een stukje schrijven n.a.v. de laatste notulen voor de nieuwsbrief.
1.5.3 Schoof
Verkeer
Er heeft een project plaatsgevonden rondom zichtbaarheid. Zo zijn er fietsen gecontroleerd en
lampjes uitgedeeld.
2. GMR
In de GMR zijn ze bezig geweest met beleid en met de integratie van nieuwe leerkrachten.
Florentine geeft aan dat ze echt proactief aan het werk zijn. Binnen de GMR zijn ze veel kritischer ten
opzichte van beleid.
3. Onderwerpen directie
3.1 Explora groep
Er is een leerkracht benoemt voor de explora groep. Voor de verrijkingsklassen zijn ook drie
mensen gevonden. Een ouder van De Wegwijzer maakt voor ons het logo voor de Explora groep.
Er zijn al aanmeldingen binnen. De groep zal met 10/12 kinderen van start gaan.
3.2 Investering extra inzet
3.3 Concept voorstel continurooster Menorah,Schoof en Wegwijzer
De vragenlijsten zijn door alle teamleden ingevuld. De meeste leerkrachten zijn niet tegen het

continurooster. De vragenlijst wordt in januari uitgezet naar ouders.
De Menorah heeft de meeste voorstanders voor het 5 gelijke dagen model.
De Schoof heeft de meeste voorstanders voor het 5 gelijke dagen model en het traditionele
rooster.
Peter geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat het personeel achter het plan staat.
Op de vragenlijst die naar ouders toe gaat moet 80% respons zijn. Wanneer 70% voor een
bepaald model is wordt er verder gekeken. Naar ouders toe zal het goed worden uitgelegd
middels een begeleidend schrijven.
3.4 Begroting
Menorah heeft veel rode cijfers. Teveel bonnen zijn door het administratiekantoor als excursie
aangemerkt. Margot gaat hier voortaan strenger op letten. Er is geld over omdat het schoolreisje
niet is doorgegaan. Dit geldt ook voor de andere scholen.
4. Rondvraag
Niels vraagt zich af of er al meer bekend is rondom de ventilatie.
Peter geeft aan dat er op dit moment een onderzoek plaatsvindt.
Wanneer de rapporten klaar zijn ontvangt de MR deze.
5. Sluiting vergadering
Openstaande actiepunten
Actie
Stukje schrijven nieuwsbrief
Contact met Rob omtrent
verkeer
Besopreken continurooster

Wie?
allen
Joyce

Deadline
januari 2021
januari 2021

Berry, Iris, Jefira

Januari 2021

