Notulen MR OBS De Hagenpoort
Datum: 12 november 2020

Aanwezig:
Ria, Miep, Ellen, Robin, Sander, Paschal, Petra (via Teams)
Agenda:
Notulen vorige keer:
 Actie: Petra haalt arcering uit notulen en Paschal zorgt dat ze daarna worden geplaatst op
de website.
 Naar aanleiding van punt bibliotheek: Paschal-Miep en de leerlingenraad spreken over de
sanering van de bieb en eventuele tips die de bibliotheekmedewerker heeft voor nieuwe
boeken. Actie: Miep neemt contact op met medewerker bieb.
Ingekomen stukken:
 Geen.
Corona:
 Regelmatig collega’s die coronatest ondergaan, tot nu toe altijd negatief getest. Op maandag
en dinsdag drukker in de school omdat er dan ook allerlei stagiaires zijn. Je ziet elkaar niet
altijd en dat is wel even wennen.
 Leerlingen houden zich netjes aan de afspraken. Hoesten in de elleboog, staat altijd een
leerling met een pompje bij de deur.
 De standaard is dat iedere collega die snottert thuis blijft. Ook als vervolgens een test
negatief blijkt te zijn en de klachten wel aanwezig.
 Indruk bestaat dat school zorgvuldig is gezien geringe aantal besmettingen ten opzichte van
bv scholen waar dit wel meer speelt.
 Er komt een mooi voorstel om op aangepaste wijze Sinterklaas te kunnen vieren. Hiervoor
komt een voorstel van een brief voor de ouders. De tijd maakt dat communicatie nu net
even anders loopt tussen leerkrachten-OR en Paschal. Blijft aandacht voor.
 Gita en Miep zitten in commissie Kerst en hebben ideeën die gedeeld zullen worden met ORleden die de kerst verzorgen.
Continurooster:
 Overdracht gaat soms over meerdere schijven rondom buiten spelen. Ene leerkracht gaat
mee naar buiten, andere gaat weer mee naar binnen. Wanneer er dan iets is gebeurd, is dat
niet handig. Wanneer het over drie schijven gaat weten kinderen precies welk moment ze
uitkiezen. Kinderen zouden moeten wachten tot de leerkracht met ze meeloopt zodat er ook
toezicht is op dat moment. Dit punt wordt opgepakt.
 I.v.m. shifts zijn er minder mensen in de personeelskamer. Dit is nu helpend i.v.m. corona.
 Het continurooster vraagt voor leerkrachten iets bewuster nadenken over welke vakken op
welk moment meer naar voren worden gehaald.
Begroting 2021:
 Laatste bladzijde staat o.a. -55.000 ipv -5.000 wat begroot was. Paschal benoemt dat dit te
maken heeft met salariskosten (loonsverhoging die is gekomen). Loonkosten waren destijds
niet begroot. Inmiddels is helder dat de overheid dit gaat compenseren. Addertje onder gras
daarbij is dat de overheid altijd minder compenseert dan dat











Opbrengst huur Sam en Jaap is nog steeds 1700 per jaar. Was vorig jaar ook aandachtspunt.
Afspraken over huren worden bovenschools gemaakt door het bestuur.
Actie: Paschal neemt contact op met bestuur (gebouwenbeheer) om uit te vinden wat een
marktconform bedrag is en of de school zelf of het bestuur hierover in gesprek gaat met
Sam&Ko.
Kostenpost herstelonderhoud was 5 maal zo groot als het budget. Bleken facturen te staan
die bij het bestuur thuis horen en niet bij De Hagenpoort. Ook aantal dingen niet voorzien.
Schoonmaakartikelen: zitten hoger door corona.
Extra huisvestingskosten: wat zijn deze kosten (code 433200)? Actie: Paschal zoekt het uit
en reageert naar MR.
Wat doe je met een tekort? Onzekerheden ivm nog in te vullen vacatures. Hier zullen kosten
mogelijk lager uitvallen. Geeft nu geen reden tot zorg.
3.5.8. Opleiden in de school, wat is dat? Opleidingsschool Stedendriehoek geven vergoeding
voor opleiding in de school. Is daarmee vergoeding voor rol Gita. Dit in de loop der jaren wel
krapper geworden.
Investeringsplan: investering komende vier jaar. Zijn hier vragen over? Het gaat meer om
aanvraag budget dan keuze voor een bepaalde methodiek-methode. Zorgen dat je het
budget hebt. Onderzoeken op dit moment welke methode bij de visie van de school past.
Bijvoorbeeld visie over digitaal of schriftelijk onderwijs. En aandacht die er bij digitaal
onderwijs nodig is voor ergonomische component.

TSO realisatie en Jaarrekening 2019-2020:
 4611,91 Hoe gaan we bepalen waar dit bedrag naar toe gaat. Met leerlingenraad nadenken
over wat de kinderen graag zouden willen. Voorkeur dat het gaat naar iets dat duurzaam is.
Actie: leerlingenraad wordt gevraagd mee te denken en eventuele tips vanuit MR kunnen
naar Miep.
 Voor leuke activiteiten is het nu meer idee om financiering binnen te halen vanuit bv
fondsenwerving e.d.
 Budget bv rondom kunst en cultuur gaat over eigen keuzes die je maakt in de begroting.
 Idee te kijken wat gemeente doet aan steun voor lokale economie ivm corona en of daar ook
meerwaarde in kan zitten voor bv activiteiten op school. Zoek het ‘local’.
W.v.t.t.k.:
 Stand van zaken MR-verkiezing. MR-reglement langslopen. Mogelijkheden uitzoeken.
Sander, Ria, Ellen, Miep en Petra gaan hierover afstemmen. Actie: Sander-Petra
 Kinderen 1 euro betalen voor nieuwe oortjes is geen beleid. Actie: Paschal

