Notulen Medezeggenschapsraad vergadering ’t Startnest – 15 juni 2021
1. Opening
Er zijn niet veel agendapunten omdat de laatste vergadering 26 mei jongstleden was.
2. Welkom nieuw MR lid
Welkom Marlies Postma – Sienot. Zij zal het stokje van Els overnemen.
3. Afscheid
Els Verpoorten neemt na twee jaar afscheid van de MR.
4. Bespreken notulen vergadering 26 mei 2021
- Schooltijden: er zal een enquête worden gehouden voor de zomervakantie of de
schooltijden aangepast kunnen worden. Vorige keer was de verdeling 60-40%.
Door de schooltijden tijdens de lockdown zijn meer ouders enthousiast over een
eventueel continurooster.
- Studiedagen: bij voorkeur geen studiemiddagen meer, dat wordt erg onpraktisch
ervaren door ouders. Roxan geeft aan dat er komend schooljaar wordt gekeken naar een
prettigere verdeling van de studiedagen.
- Vijf leerkrachten gaan door met de Jenaplan opleiding. De overige leerkrachten gaan
niet door met KAN. Er wordt gekeken naar een manier om het fundament eerst goed
neer te zetten en dan pas verder te bouwen.
Notulen worden goedgekeurd.
5. Mededelingen
- Er is behoefte aan een jaarplanning: wat kunnen we verwachten als MR? Er wordt
afgesproken dat in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar dit onderwerp op de
agenda komt.
- Ingeborg zal met prepensioen gaan komend schooljaar. Ze gaat in overleg met Roxan
of zij voorlopig in de MR blijft of dat er iemand anders zal worden gezocht.
- Carolien blijft in de MR.
6. Zijn er nog begrotingen voor het nieuwe schooljaar? Schoolplan? Etc
Begroting is nog niet gedeeld. De hele stichting gaat de min in. Dit komt door de
personeelskosten. Kwikstaart heeft een aantal jaar niet het volledige
personeelkostenpotje benut, waardoor dit geld verdeeld kon worden over de overige
scholen die op die manier niet in de min stonden. Nu heeft Kwikstaart wel dat potje
gebruikt.
De NPO gelden zullen voor een deel gebruikt om dat gat te dichten. Dat gat is onder
andere ontstaan door het gebruik van ZZP’ers die erg duur zijn om in te zetten.
7. Planning vergaderingen nieuwe schooljaar
Er wordt afgesproken op dinsdagavonden bij elkaar te komen. Zes keer per jaar.
Astrid/ Marlies doen een voorstel met data. Deze komt deze week per e-mail. Daarna
worden de data vastgesteld en opgenomen worden in de Ouder & Kind Kalender
schooljaar 2021-2022.
Er wordt gekeken naar de starttijd van de vergadering en er wordt unaniem besloten dat
de vergaderingen om 19.30 uur zullen beginnen. Indien nodig kan in overleg van de
starttijd afgeweken worden.
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8. Afsluiting en rondvraag
Is het mogelijk om studiedagen te combineren tot één taakweek?
Dit voorstel wordt enthousiast ontvangen door aanwezigen. Roxan zal dit meenemen in
haar plannen.
Iedereen een fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
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