Creatief in denken en doen!

Notulen MR-vergadering
Datum:
Aanvang :
Locatie :

21-09-2021
19:30 uur
obs et Buut

Aanwezig:
Oudergeleding: Yana da Silva Arts (voorzitter), Michel Sterenborg, Marieke van Veen, Ilona Hottentot
Personeelsgeleding: Irene Jongejans, Marjolein Hilferink, Annemieke Roos, Marja Latenstein (notulist)
Afwezig met afbericht: Maaike Ouwehand
Namens bevoegd gezag: Annemiek van Duinen, Robin Buning

Met bevoegd gezag:
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Fijn dat we fysiek kunnen vergaderen. Annemieke stelt
zich voor als nieuw lid MR-personeelsgeleding. Maaike treedt ook aan als nieuw lid, ze is
helaas ziek.

2.

Mededelingen (nieuwbouw) / notulen
• Robin is 25 augustus vader geworden van Jonathan. Hij heeft dit schooljaar iedere
woensdag verlof. Anita Rem (oud zorgcoördinator/adjunct directeur) vervangt hem
in de directietaken.
• Corona: in groep 8a waren veel besmettingen. De groepen zijn in quarantaine
geweest. Richtlijnen GGD zijn hierin gevolgd.
De 1 ½ meterregel vervalt binnenkort. De ouders zijn nu alweer op het plein en
mogen binnenkort weer school in voor bijv. informatiemiddagen. Bij de
informatiemiddagen (half uur) denken we aan 1 ouder per kind. De insteek is
kennismaken met elkaar. De informatie over het reilen en zeilen in de groep wordt
per email gestuurd. Ouders zijn vrij of ze willen komen of niet.
• Nieuwbouw:
o De verhuizing voor de Kerst is nog niet zeker. Zonder de nieuwe branddeuren
krijgen we geen brandveiligheidscertificaat. We zijn afhankelijk van de
levertijd van de deuren. School wordt goed op de hoogte gehouden vanuit
het bestuur over de stand van zaken.
o Twee weken voor de herfstvakantie worden de materialen geleverd voor het
plein. In week 40 wordt gestart met bestrating. Na oplevering duurt het
parkeerdek nog zo’n drie jaar. De inrichting van het eerste gedeelte van het
plein is daarom belangrijk. De aanleg van het plein is opnieuw bekeken en
uitgebreid. Met de Westerkim is een rooster gemaakt wie/waar/ wanneer
gaat spelen.
o Er komt een hek om de school.
o In de herfstvakantie wordt het meubilair geleverd. Na de herfstvakantie
kunnen de ouders, die willen helpen met in elkaar zetten, hopelijk starten.
Robin onderhoudt hierover contact met Marieke.
• Notulen: alle actiepunten zijn uitgevoerd.
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3.

Tevredenheidsonderzoek: we hebben de mogelijkheid om zelf school-specifieke vragen toe te voegen.
Willen we daar gebruik van maken? Zo ja, welke vragen hebben we voor de ouders?)

Vragen die we toe willen voegen zijn:
o Waarmee zou u het huidige lesaanbod willen aanvullen en/of uitbreiden?
o Ik ben tevreden hoe het motto van de school ‘Creatief in denken en doen’ vorm
gegeven wordt binnen de school?
o Ik wordt voldoende betrokken bij de (leer)ontwikkeling en het welzijn van mijn
zoon/dochter?
4.

Groeiplan et Buut i.v.m. nieuwbouw - Et Buut groeit naar ca 600 leerlingen op het moment dat de
Westerkim een ander gebouw krijgt (prognose over 5 jaar).

Op het moment dat de Westerkim uit het gebouw gaat, krijgen we er 8 lokalen bij. We
kunnen dan groeien naar ongeveer 600 leerlingen. We gaan in maart alvast starten met een
nieuwe kleutergroep met 6 leerlingen om over een aantal jaar uit te breiden naar 6 à 7
kleutergroepen en van ieder leerjaar 3 groepen. We gaan hiervoor het oude schoolgebouw
van de Westerkim gebruiken. Het hoofdgebouw heeft 6 lokalen. Directie verklaart het
groeiplan dat met het bestuur is besproken. De nieuwe leerkracht voor de startgroep is al
aangenomen. We gaan ervoor zorgen dat ze er niet alleen in het gebouw is. Graag
meedenken over dit punt.
5.

Ouderbijdrage: inning, begroting, vaststellen bedragen
Afgelopen schooljaar is 87% van de ouderbijdrage geïnd. Robin laat de MR nog weten wat de
inkomsten HVC zijn. Robin presenteert de begroting.
Voorstel: ouderbijdrage niet verhogen, blijft €30.
Voorstel schoolreisgeld:
Groepen ½ - € 17,50
Groepen 3 - € 15,00
Groepen 4 - € 22,50
Groepen 5 – € 25,00
Groepen 6 - € 30,00
Groepen 7 - € 45,50
Groepen 8 - € 85,00

Besluit:
MR oudergeleding gaat akkoord met de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022
MR oudergeleding gaat akkoord met het voorstel schoolreisgeld 2021-2022
6.

•
•
•

Rondvraag:
Annemieke en Maaike wisselen notuleren af.
Michel maakt het jaarverslag en de planning voor de MR vergaderingen.
Marja treedt af als MR lid en wordt bedankt voor de samenwerking.

Besluiten
MR oudergeleding gaat akkoord met de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2021-2022
MR oudergeleding gaat akkoord met het voorstel
schoolreisgeld 2021-2022

Door
Oudergeleding MR
Oudergeleding MR

Agendapunten volgende vergadering
Groeiplan: zijn er aanvullingen vanuit de MR leden?
Actiepunten vanuit de vorige notulen
Nieuwe visie Zaan Primair
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Openingsfeest
Foto MR leden maken

Volgende MR vergadering: ?
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