Agenda MR Klaverweide
Datum:
Plaats:
Tijd:

15 november 2021
Klaverweide school
19.30-21.00 uur

AR1/IR2/Info/Besluit
1. Opening, vaststellen en agenda
Kathleen opent.

Kathleen

2. Statuten OV vaststellen & tekenen
Kathleen/besluit
Statuten worden vastgesteld en de aanwezige oudergeleding ondertekent. De online
oudergeleding zal dit later doen.
3. Opstellen jaarverslag MR/OV: wie?
Kathleen/actie
Sabine en Jeannet stellen het jaarverslag op. Nils neemt het stukje financiën voor zijn
rekening.
4. Financiële update en begroting oudervereniging
Nils/besluit
Nils geeft een update over de financiën en begroting. 90 % van de ouderbijdrage is
betaald. In december gaat er nog een betaalverzoek uit voor de rest.
Er is €850 begroot voor een cadeau voor de leerkrachten vanuit de vergoeding voor de
overblijf. Dit gaat waarschijnlijk besteed worden aan een koffieapparaat.
5. Bestuursverzekering- info VOO en wie regelt?
Kathleen/actie
Kathleen belt AON voor informatie voor deze verzekering. Olga belt namens school of
deze gekoppeld kan worden aan de overige schoolverzekeringen.
6. Kascommissie instellen: controle over 2021
Kathleen/actie
Famke van der Lep en Karel Reekers worden benaderd voor de kascontrole. Dit moet voor
7 februari gebeuren i.v.m. de ALV. Roger Eussen eventueel als reserve.
7. Jaarverslag en jaarplan Klaverweide

1
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Adviesrecht MR
Instemmingsrecht MR

Olga/info

Olga licht het één en ander toe. Bijna alle doelen zijn behaald zoals beschreven in het
jaarplan.
Burgerschap wordt doorgeschoven naar 2022. De werkgroep is hier druk mee bezig. Er is
een enquête uitgezet onder het personeel en er wordt een beleidsplan geschreven.
Ook wordt de vraag gesteld hoe we met culturele diversiteit omgaan, met betrekking tot
de kinderen en personeel. Dit is een agendapunt voor de werkgroep burgerschap."

8. QuickScan Welzijn personeel
Olga/info
De punten klimaat en werkdruk waren sterk verbeterd t.o.v. de Quickscan van 2 jaar
geleden. Het blijft een aandachtspunt.
9. Hoe loopt de overblijf?
Olga/info
Loopt goed. Vacatures worden goed ingevuld dankzij het nieuwe systeem.
De terugkoppeling naar leerkrachten loopt in de onder-en middenbouw goed. Bij de
bovenbouw moet dit weer onder de aandacht gebracht worden dat dit echt gebeurt.
10. Hoe gaat het? (jaarlijkse evaluatie eigen functioneren)
allen/info
De oudergeleding is positief kritisch. Dat is fijn. De oudergeleding ziet de rol van de
leerkrachten graag wat groter. Volgende vergadering wordt dit geëvalueerd.
11. Corona (toegevoegd punt)
Olga/info
Er is vanuit de PO-raad geen nieuw protocol. Wel zijn er vanuit school enkele punten:
● 1 ½ wordt gehandhaafd voor het personeel
● Hygiëneregels - handen wassen, tafels schoonmaken etc.
● thuiswerken waar nodig, wel melden en bereikbaar zijn voor ouders en collega's.
● oudergesprekken kunnen in school met inachtneming van de 1 1/2 meter.
● verder ouders alleen in school indien strikt noodzakelijk met mondkapje.
● De inloop van november wordt uitgesteld.
● Sinterklaasviering zoals vorig jaar. Intocht zonder ouders. Hulpouders en Sinterklaas
en de Pieten worden verzocht een zelftest te doen.
● Indien iemand positief getest is moeten alle huisgenoten ook in quarantaine. Dus ook
leerkrachten. Er wordt dan overgegaan op thuisonderwijs.
12. Rondvraag
Niemand

Vergaderstukken bijgevoegd:
-

Statuten in concept. Ter plekke ligt te tekenen versie
Quickscan personeel
Jaarverslag en jaarplan Klaverweide
Actiebesluitenlijst en notulen 20 september

Volgende vergadering: 7 februari 2022 (tevens ALV oudervereniging)

Actiepunten:

wat

wie

