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Realisatie Ouderraad JDG en VHB
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Corona
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Huishoudelijk reglement
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Voortgang nieuwbouw JDG

7)

Mededelingen

8)

Rondvraag

Opening

Peter opent de vergadering en alle leden doen nog een kort voorstelrondje voor iedereen
omdat Ben voor het eerst aanwezig is bij de vergadering.
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2.

Verslag vergadering 24 september 2020

In de notulen is gesproken over een zitting mbt de nieuwbouw op 30 oktober; deze gaat
zoals gepland door. Peter geeft aan dat er wel echt rekening gehouden moet worden met de
corona-maatregelen. Femke geeft aan dat dit echt gaat gebeuren.
De gemeente is bezig met het luchtklimaat op de VHB; dit is een vergunningenkwestie. Peter
vraagt zich af of de lucht op dit moment wordt gemeten. Femke geeft aan dat metingen deze
week zullen gaan plaatsvinden.
Femke zal bij Gijs en de Duinoordschool navragen wat de stand van zaken is van de
gladheid van de douches bij de gymzaal.
Achter de schermen wordt er aan de website gewerkt door Lotte (een nieuwe collega).

3.

Realisatie Ouderraad JDG en VHB

Voor beide scholen geldt een ouderbijdrage van 50 euro.
Het valt de MR op dat de inkomsten van de OR op de VHB in 2019/2020 laag zijn. Er zit veel
verschil tussen verwachting en realisatie. Het spaarsaldo is hoog; MR vraagt zich af of dit
wellicht voor het lustrumfeest is. Dit zal worden nagevraagd.
De begroting van de JDG is door de MR makkelijker te lezen dan de begroting van de VHB.
Dit hebben beiden OR-en ook geconstateerd en zij zullen een eenduidige begroting gaan
opstellen.
MR merkt op dat er op de begroting van de JDG budget is gemaakt voor klassenpotjes; deze
moeten wel gebruikt worden, nu blijft hier best wat geld van over.
De begroting van het huidige schooljaar moeten we van beiden nog ontvangen en
goedkeuren.
4.

Corona

In de laatste persconferentie is uitgesproken dat het zou kunnen dat de scholen weer dicht
zullen gaan.
Femke geeft aan dat als dit het geval is, dat er volledig les via Teams gegeven zal worden,
zodat ouders minder belast worden.
Stephanie geeft aan dat dit voor de jongste groepen wel een probleem zal zijn; bijvoorbeeld
in groep 4 is het verschil zo groot met in maart dicht of aan het begin van het schooljaar.
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Femke wil graag van tevoren weten welk stappenplan er als school genomen moet worden
als de school inderdaad weer dicht gaat. Vorige keer besprak eerst de directie eea met
elkaar, daarna werd het team ingelicht en kon haar opmerkingen geven en daarna werd het
plan aan de MR voorgelegd. Dit is door sommigen niet heel prettig ervaren; de MR vraagt of
er in het geval de scholen dicht moeten we duidelijker zien welke punten we als MR moeten
goedkeuren.
Ook zal de MR meeluisteren als een eventueel plan wordt besproken met het team. Een
beslissing zal helaas altijd ad hoc genomen moeten worden.
5.

Huishoudelijke reglement

Het concept huishoudelijk reglement wordt besproken; op de volgende vergadering zal deze
aangepaste versie besproken worden.
6.

Voortgang nieuwbouw JDG

Voor de portals is de vergunning weer geregeld voor de maximale duur. Op 30 oktober zal er
een bezwarenzitting plaatsvinden op de JDG; uiterlijk 18 weken (12 februari 2021) na deze
vergadering zal de gemeente weer een besluit nemen.
De aannemer welke gekozen is wil nog steeds de school bouwen, maar heeft ondertussen
wel ook ander werk aangenomen.
7.

Mededelingen

In Lispeltuut 3 was een ouderenquête bijgesloten. Deze is door 24 ouders ingevuld. Deze
ouders waren enthousiast over onze school. MR geeft aan dat 24 reacties wel erg weinig is
om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen.
Op de MR-rekening staat op dit moment ongeveer 1700,- euro. Ieder jaar krijgt de MR vanuit
school een vergoeding. Vanessa zal uitzoeken (bij de Aob) wat dit bedrag nu precies moet
zijn.
8.

Rondvraag

Er is geen rondvraag.
Opmerking voor de agenda: graag aangeven of directie aanwezig moet zijn bij het te
bespreken punt.
De volgende vergadering (10 december ) zal wederom digitaal plaatsvinden ivm corona.
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