Notulen MR vergadering
Cuneraschool

Datum: 17-11-2020
Tijdstip:
19.00 uur
Locatie:
Cuneraschool
Aanwezig: Henriëtte Vaandering, Esmée Doets, Richard Verkerk,
Arjan van Erven, Martijn van den Hombergh, Wilma van Esch, Annie van Son
Deel 1: MR overleg met directie
1. Opening en vaststelling agenda
Richard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2 . Notulen vergadering van 6 oktober 2020:
De notulen worden goedgekeurd.
2. N.a.v. actiepunten:
Alle actiepunten zijn uitgevoerd. Geen bijzonderheden.
3. Mededelingen Directie:
Deze zijn allemaal geagendeerd.
4.

Items Jaarplanningen:
Terugkoppeling inspectiebezoek:
Er zijn 3 kwaliteitsverbeterpunten met achtergrondinformatie naar de inspectie gestuurd om
te bespreken. Het gesprek is prettig verlopen.
Complimenten voor de goede voorbereiding en voor het feit dat de doelen meetbaar
beschreven zijn.
De inspecteur vond het plan goed doordacht en beschreven. Ze vond alles goed op orde. Ze
benoemde nog dat de Cuneraschool een voorbeeld is voor andere scholen.
Over 4 jaar zijn we weer aan de beurt.
Tussendoor wordt er nog wel gecontroleerd of alle beleidsstukken in orde zijn.
Begroting 2021:
Bestuursformatieplan en meerjarenbegroting 2021-2025
Henriëtte licht deze begroting toe en beantwoordt vragen.
Energiekosten zijn hoog voor onze school.
Subsidie voor zonnepanelen is toegewezen.

De PMR keurt hierbij de formatie voor 2021 en de werkdrukgelden voor schooljaar 20202021 goed en adviseert m.b.t. de begroting om zo door te gaan.
OR begroting 2021:
De OR stelt voor om dit schooljaar geen reguliere bijdrage te vragen aan de ouders, omdat
er genoeg reserve is om Sinterklaas en Kerst te financieren. Het is nog onduidelijk of er
genoeg reserve is voor de rest van het schooljaar. Als er meer vrijheid komt om activiteiten
te organiseren, kan er in de loop van het schooljaar nog een bedrag per kind gevraagd
worden; al of niet ook voor een schoolreisje. Het advies van de MR is dat de OR de ouders
informeert over de gang van zaken.
De kascontrole van de TSO komt in januari op de agenda.
5. Input ouders
Glasvezel: De school doet mee aan het aanbod.
6. Lopende items:
Corona update:
Leerkrachten kunnen nu een sneltest laten doen.
Deel 2: MR vergadering
7. Samenvatting ingekomen- en uitgegane post / e-mail, update GMR
Medezeggenschapsstatuut SKOVV:
Richard speelt een aantal vragen, over dit statuut, door naar Coby b.v. notulen sturen naar
andere MRen en de GMR. Taakbeleid wordt genoemd, maar dat is er niet meer? Wat is de
OPR?
(G)MR: reglement SKOVV
In artikel 22a wordt gemist dat de MR naar de begroting van de school kijkt en instemt met
de begroting.
Dit reglement wordt door Martijn naast de wet Medezeggenschap gelegd. Hij gaat
onderzoeken waar er afwijkingen zijn.
Dit stuk komt in januari terug op de agenda.

Notulen GMR
We zijn benieuwd naar het document beloning leerkrachten.
Er wordt gesproken over een kweekvijver voor nieuwe directeuren. Daar is niks over bekend.
7 april is er een basiscursus voor (G)MR-leden.
Papieren post:
Info MR bulletin. Annie neemt het mee en zorgt dat het vervolgens bij Martijn komt.
8. N.A.V. punten besproken in Deel 1 van de vergadering:
9. W.v.t.t.k. / rondvraag en sluiting
Actiepunten:
• Wilma stuurt de notulen van de vorige vergadering naar Theresa voor de website.
• Allen: lezen (G)MR reglement voor de volgende vergadering.
• De notulen van de MR worden voortaan ook naar Coby gestuurd.
• Richard speelt vragen door naar Coby.
• Martijn vergelijkt het reglement van de (G)MR met de wet Medezeggenschap.
Volgende vergadering: 12 januari 2020 Arjan notuleert.

