MR OBS De Hagenpoort
Datum: 21 september 2020
PLE Petra Lenting (secretaris)
MTJ Miep Tjooitink
PVL Paschal Vliegen (directeur)

Tijd
19.30-19.35

SVE Sander van Essen
EHE Ellen Heitling

Wie?
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19.55-20.15

Algemene MR punten:
 Notulen vorige keer
 Ingekomen stukken
Jaarplanning

VZ

X

20.15-20.25

Besteding TSO-gelden
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20.15-20.25

Corona-update + wat als …

VZ

X

20.25-20.45

Continurooster (monitoring)
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20.25-20.45

Schoolgids
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20.45-21.00

Resultaten Enquête OPOD Onderwijs op
afstand.
W.v.t.t.k./rondvraag
- MR OG vacature
- Evalueren MR-reglement
- Schoolgeld OR
- Cursus OR Sander-Petra
- Sponsorconvenant 2020-2022
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21.00-21.15

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda

RVE Robin Verhoek
RLE Ria Lankhorst

B = bijlage
S = bespreken
I = instemmen,
A = advies
MR = voltallige MR,
OG = oudergeleding MR,
PG = personeelsgeleding MR
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Notulen MR Overleg 21 september 2020
Opening en vaststelling agenda



Petra afwezig
Paschal sluit, met toestemming van de MR aan bij de vergadering

Algemene MR punten:



Notulen vorige keer - reeds akkoord;
Ingekomen stukken - Diverse vanuit Hagenpoort;

Jaarplanning



Is in draft beschikbaar en wordt nog gedeeld met de MR- Actie: Petra.
Begroting 7 nov – 9 tot 16 nov met MR bespreken; - plannen van volgend overleg in die week.

Besteding TSO-gelden







Afspraak staat voor afronden jaarrekening; - actie Paschal.
Begroting 19/20 versie 10 feb was voor eindsaldo rond 0, maar door Corona is het +/- 4600 euro positief;
Dit verschil is te verklaren door geen kosten Paula/Jan en geen kosten TSO app;
Vrijwillige bijdrage is betaald.
Bedrag deels door Leerling raad, deels ten goede van algemene school;
MR – OG heeft Beslissingsbevoegdheid in de uiteindelijke besteding;

Corona-update + wat als …






Afstand tot kinderen is lastig maar geen bezwaar;
Afstand tot college blijft lastig en soms bijna onmogelijk;
Soms lastig of kind wel of niet aanwezig mag zijn… overleg met Paschal is goed mogelijk;
BV vanuit school informeren of het corona gerelateerd is, mogelijk duur, ondersteuning in huiswerk (taakjes
mee…);
Soms een knuffel even nodig…. Maar de blijven het zo veilig mogelijk doen….;

EN WAT ALS…..






Zie document: Corona en onderwijs op de Hagenpoort vanaf Sep-Okt 2020;
Trainen van Hagenpoort team in Google Classroom, hopelijk voor herfstvakantie gereed;
Duidelijk communiceren richting ouders wat wel en niet mogelijk is;
Voorbeeld scenario’s eventueel delen;
Kijken naar creatieve oplossingen om eventueel ouders te gebruiken voor opvang / continuïteit te bieden in
geval van;

Continurooster (monitoring)









Bevalt heel goed – geeft de ruimte om juiste voorbereiding te treffen;
Kleine punten voor verbeteren rondom spelen/ lunch en timing;
Onderbouw heeft meer tijd waardoor er meer ruimte is voor verdieping/ leuke dingen;
Zorg goed letten op eigen pauze;
Bovenbouw heeft nog wat tips nodig om het middag programma beter in te vullen;
Samen lunchen met de leerkracht geeft meer rust en meer rust tijdens het spelen (2 groepen);
Meer ruimte voor kletsen tijdens de lunch met de leerkracht;
Genoeg vrijwilligers voor de TSO met juiste taken en verantwoording met vaste begeleider vanuit het team
waardoor snelle overdracht kan plaats vinden;

Vanuit de Leerlingenraad


wij vinden dat het in de pauze goed gaat op het schoolplein;






wij zijn eerder vrij en daardoor hebben we 's middags meer tijd voor andere dingen (zoals sport);
we hebben genoeg tijd om te eten en te drinken;
de pauzemedewerkers houden zich op het plein aan dezelfde regels;
Tips: meer speelgoed op het schoolplein (schommels, bijvoorbeeld);

Schoolgids


Geen aanvullingen en is akkoord

Resultaten Enquête OPOD Onderwijs op afstand




Evaluatie is besproken. Geen enorme uitschieters welke extra aandacht nodig hebben
Extra aandacht op de overgang van groep 2 en groep 3
Squla account was erg goed

W.v.t.t.k./rondvraag
MR OG vacature



verkiezing voorbereiden voor nieuw lid OG. Per april 2021 is de zittingstermijn van 3 jaar voor Robin Verhoek
verstreken. Na de verkiezingen wordt er een nieuwe voorzitter gekozen uit de OG / PG leden.
Robin neemt geen deel in het organiseren van de verkiezingen. Hij mag zich, conform de regelementen wel
weer verkiesbaar stellen.

MR reglement


MR-reglement worden door iedereen bekeken en eventuele updates worden doorgevoerd

Schoolgeld OR – vrijwillige bijdrage


OR gaat een nieuwe brief opstellen en delen met MR. Hierin mag nog alleen gevraagd worden voor een
vrijwillige bijdrage. Hierbij moet ook nagedacht worden over prioriteit besteding, gemiddelde kosten schoolreis
en eventuele terugbetalingsregeling

Cursus MR


Inventarisatie van wensen en deze delen met Paschal

Sponsorconvenant 2020-2022


Sponsering moet met het convenant getoetst worden

Leerling raad


Nieuwe leden zijn benoemd en gestart en leden ga nadenken over de besteding van 600 euro tov de
bibliotheek. Dit wordt door Paschal en Miep begeleid.

