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Femke Privé (directie)
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Agenda
1)

Verslag vergadering 17 februari 2022

2)

Mededelingen vanuit de directie

3)

Nieuwbouw Jacob de Graefflaan

4)

Bespreking conform jaarplanning (mondelinge toelichting door Femke)

5)

Mededelingen van de voorzitter

6)

Fietsenstalling VHB

7)

Begrotingen OR VHB en JDG

8)

MR

9)

Rondvraag

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij heet de aanwezigen welkom.

1. Verslag vergadering 17 februari 2022
Op wat kleine tekstuele aanpassingen na wordt het verslag goedgekeurd.
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2. Mededelingen vanuit de directie
De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat er vluchtelingen naar ons land komen. Kinderen
hebben daarbij uiteraard recht op onderwijs. Op onze school is nog niet de vraag gekomen
om vluchtelingen op te vangen. Als deze vraag wel komt, proberen wij ze natuurlijk zo goed
als mogelijk op te vangen. Als dit net kleuters zijn zal dit makkelijker gaan dan oudere
kinderen i.v.m. de taal. Op onze school zijn wel al langere tijd een aantal Russische kinderen
geplaatst op aanvraag van de ambassade van Rusland.
3. Nieuwbouw Jacob de Graefflaan
De onthulling van het bouwbord is gevierd met de wethouder en diverse genodigden op 10
maart jl. Het beton is gestort en er ontstaat al een echt gebouw. De aanvraag voor de BSO is
nog gaande.
4. Bespreking conform jaarplanning
Ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage zal komend jaar niet veranderen. Bijdrage voor de
schoolreis wordt bepaald aan de hand van de kostenberekening. De bijdrage voor het kamp
van groep 8 zal ook nagenoeg hetzelfde zijn als afgelopen jaar.
Stand van zaken jaarplan
Op 30 maart zal er met het team besproken worden over de NPO-gelden.
5. Mededeling VZ
Voorzitter wil graag weten wat de stand van zaken is mbt de MR-cursus. Vanessa geeft aan
dat de aanmelding spoedig zal plaatsvinden en de MR op de hoogte houden hiervan.
De ING-rekening welke op naam stond van de vorige VZ en penningmeester zal spoedig
worden overgedragen.
Er is zeer recent een brief binnengekomen bij de directie en MR. In deze brief heeft een
ouder haar zorgen geuit o.a. over de vele wisselingen van leerkrachten in haar groep. Omdat
deze brief binnen is gekomen na verzending van de stukken, plus er punten in staan die
terugkomen in het oudertevredenheidsonderzoek waar de resultaten snel van verwacht
worden willen we de genoemde punten de volgende keer behandelen met een juiste
voorbereiding.
6. Fietsenstalling VHB
Dit punt is ingebracht door een van de afwezigen vandaag en zal - indien nog nodig komende vergadering terugkomen.
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De stalling is klein; er zijn markeringen aangebracht zodat duidelijker is waar de fietsen
kunnen staan. Ieder “soort” fiets heeft zijn eigen plek (dus fietsen van de leerkrachten staan
apart van de stepjes/kinderfietsjes). Groep 8 zal dagelijks kijken hoe de fietsen staan en de
fietsen netter neerzetten indien dit nodig is.
7. Begrotingen OR VHB en JDG
Begrotingen worden goedgekeurd.
Er lijken bij beide OR-en wat vragen te zijn ontstaan waarom de MR de begroting van de OR
moet goedkeuren. De oudergeleding van de MR heeft volgens de wet instemmingsrecht op
de begroting van de OR en heeft dus ook instemmingsrecht op de kostenposten. Begin
volgend schooljaar zal de MR met beide OR-en contact opnemen om in een eerder stadium
al betrokken te worden bij de begroting van het nieuwe schooljaar.
8. MR
Bij de PMR is Maureen Berkhout toegetreden; zij zal de volgende vergadering deelnemen.
Ook is er wellicht een ouder bereid gevonden om toe te treden tot de MR.
In het nieuwe schooljaar zijn er in de Oudergeleding en de Personeelsgeleding termijnen die
aflopen. De 3 kandidaten vanuit de Personeelsgeleding hebben aangegeven in principe een
volgende termijn deel te nemen in de MR.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Volgende vergadering is op 24 mei a.s.
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