Notulen MR vergadering 16/6/2020
1. Opening
Aanwezig zijn Arjan, Anoek, Stephanie en Marloes. Eveline is als adviseur aanwezig. Er is een
toehoorder.
De agenda wordt als volgt vastgesteld
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Opening
Notulen vorige vergadering (14 april 2020)
Genomen besluiten…
Coronamaatregelen
Besteding en beheer HB gelden
Verhuisdag
MR de Vaart
Afscheid groep 8, besteding vrijwillige ouderbijdrage
WVTTK
Rondvraag
Sluiting

2. Notulen vorige vergadering (4 feb 2020)
Marloes notuleert en stuurt deze notulen en die van vorige vergadering ter goedkeuring. Deze
komen dan op de site.
Dit is de laatste vergadering van de MR van het Kompas. Advies naar MR de Vaart; stuur de notulen
van de afgelopen vergadering mee met de agenda van de vergadering erna. Dan kan er
goedgekeurd worden tijdens de vergadering.

3. Genomen besluiten FER, opheffing Het Kompas, werkverdelingsplan De Vaart, financiële
meerjarenplan De Vaart
De MR heeft ingestemd met de FER en een positief advies uitgebracht op het sluiten van het Kompas.
De personeelsgeleding heeft ingestemd met het werkverdelingsplan en de MR heeft een negatief
advies gegeven op de financiële begroting van de Vaart.
Bovenstaande is per brief vastgelegd, deze brieven zullen op de site geplaatst worden. Ook zal er een
bericht naar alle ouders van de school gestuurd worden door Eveline, na overleg met Rozemarijn
Boer over de inhoud daarvan.

4. Corona maatregelen
Het beleid van Morgenwijzer is streng en school is er ook streng in. Dit is naar Eveline
teruggekoppeld en naar de GMR, er ontstaan twee verschillende geluiden en dat is storend.
Volgende is aangekaart;
Schooltijden terug naar de oude tijden; is apart omdat we dan na 6 weken weer terug moeten naar
8.30-14.00 uur. Uitleg; werd vanuit MW gebracht als iets dat moest en na klachten hierover is het
beleid is versoepeld. Toen was het al gecommuniceerd en is met het team besloten het niet weer
terug te draaien.

Afzeggen kamp groep 8, Kompas loopt uit de pas met Vosseschans en Fontein. Uitleg; binnen
Morgenwijzer is op alle scholen het kamp afgezegd aan de hand van het beleid. We hebben als
school de middenweg weten te vinden door tijd de faciliteren en een financiële bijdrage te doen.
Leerkrachten mogen op eigen titel een bezoek brengen aan het kamp.

5. Besteding en beheer HB gelden
Stichting Smart&Fun learning beheert dit. De MR heeft ingestemd met de hoogte van de bijdrage en
de begroting.
Er volgt een uitleg over het geld van afgelopen schooljaar. Er is vastgesteld dat er 2000 euro mee zal
gaan naar het volgend schooljaar. Blijft er meer over, bekijkt de stichting met de leerkrachten hoe dit
ingezet gaat worden, ten goede van de leerlingen.
De stichting gaat formeel vastleggen dat zij het overige bedrag van 2000 euro aan de leerkracht van
groep 8B geven en dat dit in zijn totaliteit besteed moet worden aan de leerlingen van 8B.
Vraag; waarom hebben weinig ouders de ouderbijdrage betaald? Geen eenduidig antwoord op te
geven, meerdere factoren zullen hier invloed op hebben gehad.

6. Verhuisdag
Donderdag 16 juli is een extra dag die nodig is voor de verhuizing. Eveline vraagt toestemming en
advies.
Advies MR: er is toestemming. Gesprek met ouders gaande houden voor eventueel opvang.

7. MR de Vaart
Idee voor nu is huidige MRen in een overgangs MR samenvoegen met als taak de statuten en
huishoudelijk reglement voor de Vaart op te stellen. Daarna via reguliere verkiezingen een nieuwe
MR samenstellen.
Anoek en Marloes gaan beide uit de MR, Stephanie wil er wel inblijven maar het taakbeleid van de
Vaart is nog niet rond. Er moet dus goed gekeken worden dat het Kompas wel evenredig
vertegenwoordigd blijft in de nieuwe MR.
Advies: voor de zomervakantie moet er een plan liggen hoe de MR er precies uit komt te zien.
Hiervoor moeten de huidige voorzitters bij elkaar komen en een besluit over nemen. Van belang is
dat er een voorzitter aangesteld wordt.

8. Afscheid groep 8, besteding vrijwillige ouderbijdrage
Afscheid groep 8 is nu duidelijkheid over.
Ouderbijdrage is verantwoording van OR. MR heeft begroting goedgekeurd. Het is aan de OR
waaraan het besteed wordt. Besluitvorming ligt bij de OR.
Aan het eind van het jaar moet er een afrekening komen die ook gedeeld zal worden met de ouders.
Hierin zal opgenomen zijn welk bedrag er meegaat naar de Vaart.

9. WVTTK
Geen punten

10. Rondvraag
Marloes regelt afscheid van huidige MR van het Kompas
Toehoorder krijgt spreektijd

11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
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