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Tijd: Online 19:00 – 21:00
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voorzitter:

Carolien Boone

aanwezig:

Notulist:

De Sprienke - Vicky

Patrick, Carina, Marije, Carolien, Vicky, Reina, Yvonne

m.k.a.:

Wendy, Marjolijn, Judith, Stephanie

notulen verspreiden
aan:
bijlagen:

Begrotingen Delta + Sprienke

Agendapunten
beschikbare tijd /
actiepunten

Onderwerp

Opening (19:00 uur)

1. Reina sluit aan: gelijke uren model
Powerpointpresentatie (wordt aan notulen toegevoegd)
- Wat zijn de mogelijkheden omtrent het gelijke uren model voor de Sprienke?
- Wat zijn de consequenties wanneer we zouden overstappen op dit model?
- Welke stappen zouden genomen moeten worden om over te stappen op dit model?
Afspraken: Reina laat dit onderwerp terugkomen in het MT. Het idee is dat het MT met
een plan komt (in grote lijnen), dit deelt in AAO's en kijkt wat de reactie is onder
collega's. Wanneer er positief op gereageerd wordt, kan het plan verder worden
uitgewerkt.
2. Andere agendapunten/ mededelingen/ rondvraag/Inbreng

personeel/ouders
Patrick: voorstel andere lay-out voor agenda en notulen (bestand aangemaakt binnen
teams).
Vraag van Willy via Patrick: waar kunnen we de informatie vanuit de MR vinden? Patrick
is bezig met de website: streven is om de notulen zo snel mogelijk online te plaatsen.
Carina vraagt aan Carolien om een jaarverslag te maken.

3.

Notulen vorige vergadering + GMR
- Nieuwsbrief uitgesteld naar februari door hectische laatste schoolweken in
december.
-voorstel weer met losse foto's i.p.v. groepsfoto
Judith: stelt zich voor
Stephanie: algemeen stuk (MR-leden, data, website)
Marije: stukje over MR Delta en MR Sprienke (scheiding)
Carina: speerpunt begroting

Stephanie maakt er 1 document van en stuurt dit naar Yvonne voor de memo van voor
de voorjaarsvakantie

4. Statuten, reglement, managementstatuten, huishoudelijk reglement
ondertekenen: Carina prikt met Carolien moment om te tekenen.

5. Inventarisatie personeelsgeleding/oudergeleding MR.
Omdat er een aantal leden afwezig zijn wordt dit punt doorgeschoven naar volgende
vergadering.

6. Ouderraad
Ouderraad: Lisette geeft aan dat Yvonne enthousiast is over een ouderraad, maar dit
verder nog niet is opgepakt vanwege corona. Het ligt nu dus stil, maar Lisette heeft de
wil om het evt. op te pakken. De vraag is wel: wie gaat/moet dit opstarten? Yvonne gaat
een oproep doen in de memo (in overleg met Lisette/Marjolijn).
20.00 uur Yvonne sluit aan. Punten voor/van Yvonne uit MR:
Begroting/jaarrekening
Yvonne ligt de begroting in grote lijnen toe.
Carina: NPO geld lijkt niet te kloppen met leerlingenaantal. Dit komt omdat de NPO
gelden worden berekend over een schooljaar en de begroting gaat over een kalenderjaar.
Laptops vanuit NPO gelden: hoe komt het dat deze nog steeds niet binnen zijn? Vanwege
migratie en laptops voor medewerkers, heeft dit langer geduurd (laptops moeten ook
ingesteld worden, dit kost tijd).
Toekomst MR
Carina en Marije hebben gesprekken gehad met Yvonne en Robert over de MR en zullen
voortaan niet meer aansluiten bij de MR met de Sprienke. Carina en Marije zullen de
volgende MR vergadering bij de Tweern aansluiten (omdat er steeds meer beslissingen
gemaakt worden over het kindcentrum). Maurice zal als ouder aansluiten.
Het liefst zien we een Sprienke MR met 4 personeelsleden en 3 ouders. Volgende
vergadering op de agenda zetten.
Als de coronacijfers het toelaten, organiseren we een afscheidsetentje😊.
GORS medewerkers
Sprienke heeft minder recht op Gors-medewerkers (vanwege zorggelden). Helaas
moeten we daarom afscheid nemen van een aantal zorgassistenten vanuit het Gors en
zal er goed gekeken moeten worden naar de taken van de zorgassistenten die zullen
blijven.
Werkverdelingsplan
Patrick stemt af met Stephanie of er ingestemd kan worden (nu te weinig leden om in te
stemmen).

