“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun
onderwijsbehoefte”

agenda
MR datum: maandag 07-02-2022 aanvang: 20.00 uur in teamkamer B.E.
Aanwezig: Paul, David, Annika, Johan, Arike, Maike.
Agenda Inhoud
punt
1.
Opening
2.
Notulen GMR 14-12-2021 (zie
bijlage)

Gesprek over de nieuwe huisstijl.
Er wordt een behoorlijk bedrag voor uit getrokken. Zijn
kritische vragen over gesteld tijdens de GMR
vergadering.
Punt 8 toekomst GMR komt dit wel goed van de grond?
Wordt de GMR wel kleiner en slagvaardiger?
Wanneer er een lid uit de GMR gaat, wordt die dan
vervangen of niet?
Wellicht dat de school in kwestie kan bepalen of ze een
nieuw lid aanmelden of niet voor de GMR.
De GMR wil wel graag tijdig meegenomen worden met
allerlei veranderingen.

3.

Mededelingen vanuit directie,
team, GMR en
Activiteitencommissie

● Een drietal collega’s is voor langere tijd uit de
roulatie. Dit proberen we als team samen op te
lossen.
● Het hybride lesgeven blijkt wel een druk op de
leerkrachten te leggen. Wat blijft reëel en wat
niet? Het is goed om daar goede afspraken over
te maken.
● De activiteitencommissie heeft het
voorleesontbijt goed verzorgd. Er zijn bij de
kinderen die thuis zitten zelfs ontbijtpakketjes
thuis bezorgd.
● We hebben nu 2 nieuwe schoonmakers. Die
positief opvallen tot nu.
● Er is morgen door de GMR een overleg met de
raad van toezicht.

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”

“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun
onderwijsbehoefte”

4.

Verkeersveiligheid Bergweg
(20.15-20.45 uur)

De verkeersveiligheid van de Bergweg is al vele jaren
een probleem voor onze school.
Joep Stortelder verkeersdeskundige van de gemeente is
aanwezig en geeft uitleg vanuit de gemeente.
Het uitgangspunt is het maken van een veilige situatie
voor de leerlingen van de school.
De raad zag het wel als een onderwerp, maar niet van
heel erg groot belang.
De nieuwe wethouder heeft al een keer gekeken naar de
situatie en geeft aan dat er wel iets moet gebeuren.
Er staan vanuit de gemeente veel grote veranderingen
op stapel. Er wordt ingezet op het meer leefbaar maken
van de wijk. Een integraal project.
O.a. meer groen in de wijk, parkeergelegenheid,
speelgelegenheid, fietsbeleid, etc.
Vanuit de mr wordt aangegeven dat er veel vracht en
bouwverkeer door de weg gaat. De Bergweg is voor dat
bouwverkeer te smal en zorgt voor onveilige situaties
met ouders en kinderen op de fiets.
Ouders kunnen in de wijk nergens kort parkeren om hun
kinderen op school af te zetten.
Binnen de gemeente worden er een aantal scenario’s
besproken om te kijken hoe de situatie wordt aangepakt.
Er komt een projectgroep vanuit de gemeente voor de
hele wijk en als school willen we graag meegenomen
worden in deze plannen.
Niet dat alleen de wijkvereniging meegenomen wordt.
Op korte termijn zou er wellicht een schoolroute
gecreëerd kunnen worden.
Waardoor het verkeer een duidelijke route door de straat
krijgt.
Er is wellicht voor de zomervakantie wel een
mogelijkheid om een fietsparkeerplaats te creëren.
Joep neemt daar Paul in mee om dit te realiseren.
Het college gaat begin maart een beslissing over de
inrichting van de wijk nemen.
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5.

Continurooster ‘vervolg’

Er is door de werkgroep een plan van aanpak en tijdspad
gemaakt voor de pilot continurooster.
Tijdens dit punt ontstaat er een constructief gesprek.

6.

Begroting (zie bijlage)

Schoonmaakkosten zijn hoger, vanwege nieuw
aangenomen schoonmakers die de collega’s die met
pensioen vervangen. Deze schoonmaakster werken voor
een bedrijf.
Huisvestingslasten omhoog vanwege het schilderen van
de school.
Overige personele lasten flink omhoog.
Hoe komt het bedrag in de begroting bij 3.1.2 Overige
subsidies OCW tot stand? Voor 2022 is het voor meer
dan de helft minder begroot dan in 2021.
Reactie CvB: In 3.1.2 is onder 8022 de prestatiebox
opgenomen.
In deze prestatiebox heeft een verschuiving van
middelen plaatsgevonden van 8022 naar 8005 PAB.
Het is dus geen lagere bekostiging maar ze staan op een
andere plaats.

7.
8.
9.

Vakantierooster (zie bijlage)
Extra handen in de klas * (zie
bijlage)
Covid 19; Stand van zaken

10.

Notitie personeelstekorten

11.

Rondvraag

Arike: Hoe verder met corona?
Instructie blijft belangrijk om te geven. Ook bij jongere
leerlingen met instructiefilmpjes.
Er wordt met het MT en het team verder over gesproken
hoe we dit samen vorm geven bij perioden waarin er
veel leerlingen thuis zitten, naast leerlingen in de klas.
Formatie nieuwe schooljaar waarin start die?
Heeft het mogelijke continurooster daar consequenties
voor.

12.

Paul verlaat de vergadering
Procedure nieuw ouder-MR lid Dit punt schuiven we op totdat het traject van het
+ lijst aftreden MR (zie bijlage) continurooster afgerond is.

13.

Sluiting

In mei een oproep doen voor een nieuw ouderlid.
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maandag 11 oktober
maandag 6 december
maandag 7 februari
maandag 11 april
maandag 13 juni
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