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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 16 april 2020
Aanwezig: Marjo v.d.Berg, Nanja Bevers,Tirza Debets, Belinda Linssen,
Ronnie Mullers, Christa Somers, Thijs Vaessen.

1. Opening
Tirza opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken & notulen 11-2-2020
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel is op 30 maart een MR-overleg geweest in verband
met Corona. Tijdens dit overleg is de MR ingelicht over de maatregelen. Er waren geen
opmerkingen op de notulen van de vergadering van 11-02-2020.
3. Schooljaarplan en begroting 2020/2021 concept
Schooljaarplan doorgenomen, In het jaarplan staat het formatief handelen uitgewerkt, dit
wordt cluster breed opgepakt. Bij dit formatief handelen zal ook de periode na Corona
worden opgenomen. Dit zal worden toegevoegd in het slot van het jaarplan.
Op dit moment worden de corona maatregelen besproken en er wordt nagedacht over
de opstart.
Vanuit Innovo is besloten om eerst te kijken welke bewegingsvrijheid er is, nadat op 21
april het kader wordt bepaald. Er zal dan op 22 april een overleg plaatsvinden van het
concernteam en op 23 april is de planning om de acties te communiceren naar
medewerkers.
Gekeken moet worden na de cruciale doelen, van daaruit wordt gekeken welke
prioriteiten zijn er. Er zal gestart moeten worden vanaf een “nieuw” begin en niet vanuit
een achterstand. De begeleiding van Innovo wordt gedaan door Monique Sluismans.
Begroting ziet anders uit dan voorgaand schooljaar, omdat kosten onder andere
constructies zijn geboekt. Baten zijn iets hoger. SWV wordt niet meer in de baten gezet,
maar in de kosten. Hierdoor zijn de boven schoolse bijdrage verlaagd. Wat betreft de
lasten zijn deze ook iets hoger, er zijn wat personele kosten als boven schools gezet i.v.m.
cluster werkzaamheden van een aantal teamleden. Huisvestiging is iets hoger,
veroorzaakt door hogere afschrijvingen. Hogere bijdrage boven schools (BOV) is de
bijdrage aan het servicebureau en raad van bestuur, deze is hoger dan 2019/ 2020. Komt
o.a. door i-coachen, pilots startklassen en clusterprocesondersteuners. Daarnaast kwam
deze afgelopen jaar voordeliger uit door wat teruggaven en andere boekingen in andere
posten.
Er is een negatief exploitatie resultaat, maar dit is voorzien en wordt gecompenseerd met
reserves.

4. Urenberekening 2020/2021 concept
Activiteiten zijn onder concept, worden besproken in de units. Middels de
activiteitenplanning kan een goed beeld wordt gevormd door urenberekening. Studiedagen
worden zoveel als mogelijk gepland voor of na een weekend. Er zijn verder geen op- of
aanmerking op de activiteitenplanning en urenberekening.

5. Activiteitenplanning 2020/2021 concept
Zie urenberekening
6. Groepsindeling 2020/ 2021
Unit 1 en 2 zijn uitdagend, unit 3 en 4 zijn iets kleiner, verder is er geen flexibele schil. Er is
gekozen voor 12 groepen en er zal later een 13e groep instromen na de kerst, maar mogelijk
kan dat ook eerder. Alle units bestaan uit 3 groepen De leerlingenverdeling van unit 1 zal
helemaal bestaan uit combinatieklassen. De units 2/3/4 zal worden gevormd door 1
combinatie groep en 2 enkele groepen.
Extra handje verdelen over units, maar het voordeel, indien extra handjes zijn, zijn voor unit 1
en 2 indien. De uren worden grotendeels verdeeld in deze units. Te denken valt aan een
onderwijs ondersteuner in de ochtend.
7. Rondvraag/ wvttk

Marjo stopt na het einde van het schooljaar in de MR
Nanja geeft aan dat de padleds goed functioneren en geeft aan dat het overzichtelijk en ook
de filmpjes vallen in goede aarde. Er volgt een discussie over het gebruik van filmpjes. Verder
wordt er aangegeven dat er de laatste tijd veel wordt gevraagd van de leerkrachten.
8. Sluiting
Tirza sluit de vergadering

