MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen MR vergadering 08-11 - 2021
Aanwezig: Judith, Anita, Jamie, Rob, Max, Paul, Saskia
Afwezig: Gert
Notulant: Saskia
Algemeen
1. Opening
Max heet iedereen welkom.
2.

Mededelingen
a. Secretaris: Geen mededelingen.
b. Voorzitter: Geen mededelingen. Notulen van de OV zijn gedeeld.
c. Leden (P)MR: Geen mededelingen.
d. Directie: Geen mededelingen.

3.

Notulen
a. MR: Geen opmerkingen; notulen van 23-09-2021 worden vastgesteld.
Graag een mail naar Liesbeth als je de notulen hebt ontvangen.
b. GMR: Geen opmerkingen.

4.

Afsprakenlijst

Onderwerp
Notulen OV naar MR

Actie door
Max

Traject procedure continu rooster
agenderen
Procedure orthopedagoog

Max

Klaar d.d.
Na iedere OVvergadering
Eind schooljaar

Paul

13 december 2021

Contact TEC

Paul

13 december 2021

Personeelskrapte SKOD GMR

Rob

Eerste GMR
vergadering
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Reactie

Instemming
5.

Begroting De Zeggewijzer
Subsidies OCW dalen omdat leerlingaantal daalt. Mede door aanname beleid 4 jarigen.De
daling is niet alleen te wijten aan een afnemend leerlingaantal. Er wordt ook simpelweg
minder subsidie uitgekeerd.
SKOD is aan het overstappen op een ander financieel administratiesysteem. In
januari/februari krijgen we de begroting weergegeven in dit nieuwe systeem.
Formatie: momenteel geen vacatures. Bij ziekte is de flexpool leeg. Wat gaat SKOD daar
aan doen? Rob neemt dat mee naar de GMR.
Gebouw: Mogelijk zonnepanelen op het dak? TEC benaderen? Aktie Paul.
Er wordt gesproken over de financiën in combinatie met het gebouw.

6.

Schooltijden
Meeste leerkrachten en kinderen zijn gewend aan het continurooster. Opmerking ouders:
kinderen vinden activiteiten van pm’ersleuk. Brengen afwisseling in de dag. IKC: voor,
tijdens en na school zien kinderen zoveel mogelijk dezelfde mensen.
Ook bij Kibeo is er krapte aan personeel.
Hoe financieel verder als NPO gelden stoppen? Binnenkort komt er een
tevredenheidsonderzoek.
Voor op de agenda: traject procedure continu rooster. Evalueren. Max maakt voorzet en
communiceert dit met Rob. Leerkrachten ervaren “druk”door het strakke
ondersteuningsrooster i.v.m. de vele ondersteuning. Geeft weinig flexibiliteit.

7.

IKC voortgang
We worden steeds meer één. Nieuwe vestigingsmanager sluit aan bij MT vergaderingen.
Werkgroep IKC komt regelmatig bij elkaar.

8.

Status NPO gelden en invulling
Op 1-10-2021 hadden we 220 leerlingen. Leerkracht voor de startgroep wordt uit de NPO
gelden betaald. Het grootste deel gaat naar de detachering van de pedagogisch
medewerkers. Daarnaast worden er scholingen van betaald (o.a. de teamscholing over
executieve functies). Het overzicht staat op Sharepoint. Er komt een orthopedagoog bij
SKOD. Paul informeert naar de sollicitatiestatus hiervan.

9.

Ondersteuningsstructuur De Zeggewijzer
Judith informeert ons. Ons format is het SKOD format! De ib’ers van SKOD gaan de
ondersteuningstructuur in delen bespreken. Eind van het schooljaar is alles goed in beeld.

10. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim op De Zeggewijzer is bijna nul. Maartin heeft een WIA uitkering
aangevraagd.
Rondvraag
Paul: I.v.m. studie van Paul wordt de MR vergadering van 14 december verplaatst naar 13
december om 19.00 uur.
De BAC is samengesteld.
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Paul vraagt feedback hoe de eerste maanden verlopen zijn na de directiewisseling.
Missen de ouders van de MR iets sinds de start van het schooljaar in b.v. communicatie?
Nee, en anders laten de ouders het weten.
11. Draaiboek verkiezingen MR oudergeleding
Rob en Judith hebben aanpassingen gedaan aan het draaiboek.
Stembiljetten uitdelen op 24 mei.
Stemmen op 30-05-2022 t/m 03-06-2022.
Bij te weinig kandidaten wil Max back up zijn en zal dan nog aansluiten bij de MR.
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