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Maandag 16 november 2020, 20.00u via Teams
NB, DV, LR, MB, AvdV, AvS, CvG
FvdL
AvdV
MR-leden en directie
Vergadering MR

Onderwerp
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.50u
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vaststellen notulen d.d. 7 september 2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken
Er is een uitnodiging gekomen voor een MR-cursus. Marjolijn heeft interesse. Wellicht is het
ook iets voor Femke. Marjolijn neemt contact op met Femke om samen deel te nemen.
Mededelingen
Directie: Niels Brans heeft kennisgemaakt met de scholen. Hij heeft zijn bevindingen en
plannen in een notitie gebundeld. De bovenschoolse taken zijn in kaart gebracht en worden
verdeeld onder de schoolleiders. Er is een bovenschoolse ICT-er aangenomen als eerste
aanspreekpunt voor scholen. Ook is er een coronacalamiteitenteam opgericht. Er wordt een
stafbureau opgericht in de komende periode.
De taken als eindverantwoordelijk schoolleider zijn niet veel veranderd ten opzichte van
locatiedirecteur. Grootste verschil is dat Natasja nu de schoolbegroting maakt. Het is nu een
fulltime functie en is qua werkdruk goed te doen. De bovenschoolse taken vullen dit straks
aan.
Team: Op dit moment zijn er veel studenten in de school. Het zijn allemaal enthousiaste
mensen. Door de coronamaatregelen wordt het sociale contact tussen collega’s wel erg
gemist.
GMR: De GMR heeft kennis gemaakt met Niels Brans. Hij heeft zijn plannen met de GMR
gedeeld. Ook het nieuwe toezichtskader van de onderwijsinspectie is besproken. Verder is
er in de GMR aan bod gekomen dat de communicatie van beslissingen vanuit de
directeurenraad niet altijd op de werkvloer aankomen. Er is aandacht gevraagd voor de
communicatie.
Schooljaarplan
Tijdens de eerste studiedag hebben de expertgroepen bij elkaar gezeten en een plan van
aanpak geschreven m.b.t. hun expertise. Komende studiedag wordt hier vervolg
aangegeven. Natasja volgt de verschillende expertgroepen en behoudt op die manier
overzicht over de ontwikkelingen op De Beiaard.
Schoolplein
Woensdag 18 november a.s. is de volgende vergadering. De subsidie voor Groene
Schoolpleinen is op dit moment niet meer aan te vragen. Mogelijk in het nieuwe
begrotingsjaar weer. De subsidie voor het watertappunt is wel rond. In overleg met
Menorah kunnen hier de volgende stappen in gezet worden. Het bedrag dient
voorgeschoten te worden. Totdat er een nieuwe subsidieronde begint gaat de werkgroep op
zoek naar kleine veranderingen die makkelijk toe te passen zijn. Er is een reservering
gemaakt op de begroting voor het schoolplein. De betrokkenheid van de deelnemende
ouders was afgelopen periode laag, hierdoor vertraagt het proces.
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Covid-19
Op De Beiaard zijn twee personeelsleden besmet geweest met Covid-19. Zij zijn inmiddels
herstellende en aan het werken. Ook zijn er enkele ouders van kinderen positief getest.
Deze gezinnen zijn in thuisquarantaine. De kinderen uit deze gezinnen ontvangen huiswerk
op maat, om mee te kunnen blijven doen met de groep. Bezoekers, ouders én leerkrachten
dragen een mondkapje zodra ze zich in de school begeven. Leerkrachten dragen een
mondkapje als ze zich op de gangen begeven. Ook buiten op het plein dragen leerkrachten
een mondkapje in contact met ouders.
De activiteiten als sinterklaas en kerst vinden in aangepaste vorm plaats. De eventmanager
houdt hier erg goed rekening mee.
Uit het aanvullende onderzoek naar de luchtkwaliteit is gebleken dat de luchtventilatie niet
voldoende is. De gemeente en Marquart hebben nog geen formeel bericht gegeven over de
aankomende aanpassingen in het luchtventilatiesysteem. Tot die tijd geven we les met de
ramen en deuren open. We ervaren veel hinder hiervan. Kou, geluidsoverlast etc.
Komende week komen er op initiatief van een betrokken ouder CO²-meters in de lokalen te
hangen. Deze meters meten luchtkwaliteit in de leslokalen. Bij groen is de luchtkwaliteit
goed, bij oranje is het acceptabel en bij rood moeten de ramen open om te ventileren. Dit
staat los van maatregelen van gemeente en Marquart.
Begroting
Er wordt sinds dit jaar gewerkt met een nieuw begrotingsprogramma. Natasja heeft een
training gevolgd. De conceptbegroting is ingediend bij het bestuur. Zodra hier een akkoord
op is, wordt deze gedeeld met de MR. We bespreken de begroting in een kleine groep, zoals
voorgaande jaren. Adrienne en Marjolijn wonen deze bespreking bij namens de MR.
Bestemming ouderbijdrage
Dit agendapunt komt volgende vergadering terug. Er is nog geen contact geweest met de
AC.
Korte rondvraag aan directie
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Pauze
De directie verlaat de vergadering.
Schoolgids 2020-2021
De oudergeleding stemt in met de schoolgids. Marjolijn heeft vanuit haar werk ervaring met
het schrijven van dit soort teksten en zou volgend jaar graag meedenken over de
formulering van de inhoud van de schoolgids.
Rondvraag
Graag een foto sturen naar de secretaris voor de schoolapp en website.
De brief over de ervaringen van de BAC graag doorsturen naar de secretaris.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25u
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12 Jaarplan up to date maken

FvdL

7-9-2020

z.s.m.

13 Huishoudelijk reglement aanpassen en
aan directie sturen
15 Stukje website/app updaten en aan
directie sturen
16 Definitieve versie schoolgids lezen komt
volgende vergadering terug voor
instemming oudergeleding
17 Brief voor GMR i.v.m. BAC

FvdL

7-9-2020

z.s.m.

MR

7-9-2020

z.s.m.

MR

7-9-2020

z.s.m.

DV

7-9-2020

z.s.m.

Afgewerkt

18 Contact met AC over bestemming
ouderbijdrage
19 Inschrijven cursus MR

LR

16-11-2020

MB

16-11-2020

z.s.m.

