MR Vergadering maandag 12 september 2022
Aanwezig: Thersa, Jamal, Constance, Klara, Arianne, Laura (Rachel afwezig)
Notulen opgesteld door Laura
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennismaking Constance Vink <> MR
Personeelsbezetting
Corona draaiboek
Besteding NPO Gelden
Status HB
Ventilatie
Schoolplein
Parro
Rolverdeling binnen de MR
Wvttk

Verslag
Personeelsbezetting
o
o
o
o
o
o

Alle groepen zijn bemenst.
Kees is 2x per week 2 uur aanwezig ter ondersteuning van de bovenbouw en
bij ICT-werkzaamheden.
Ester en Rachel zijn ook bezig met re-integratie.
Op Groep 6b staat nog 1 dag per week een onderwijsassistent, hiervoor staat
een vacature uit.
Met uitzondering van Gerlina zijn alle leerkrachten in dienst. Gerlinda is
freelance.
Lindsay komt na de herfstvakantie terug van verlof.

Corona draaiboek
o

Er wordt vanuit het Floreer bestuur gewerkt aan een Corona draaiboek. Dit is
verplicht gesteld door het ministerie van OCW. Naar verwachting ontvangt

Twickel dit spoedig. Dit zal voor Twickel waar nodig op maat worden gemaakt
en worden overlegd met de MR. Meer info: https://voo.nl/nieuws/actuelehandreiking-corona-onderwijs-en-medezeggenschap
Besteding NPO gelden
o

De MR heeft Constance gevraagd de besteding van NPO gelden goed in de
gaten te houden. Deze gelden moeten besteed worden aan het wegwerken
van achterstanden. Constance geeft aan geen twijfel te hebben dat dit geld
goed besteed wordt. Om de uitgave van dit soort gelden is altijd een zware
controle. Wel heeft zij toegezegd dit kritisch te bekijken wanneer zij spreekt
met de Floreer controler.

HB
Het is momenteel even rustig mbt HB.
Eind september hebben Constance en Arianne een met Pieter Cornelissen om
te vernemen wat op bestuursniveau de status is.
o In elk geval zijn er wijzingen in het bestuur van het samenwerkingsverband
die mogelijk ook van invloed kunnen zijn.
o Voor wat betreft het aannemen van nieuwe kinderen voor HB staat de deur
bij Twickel gewoon open.
o
o

Ventilatie
• Er zijn metingen geweest en kastjes geïnstalleerd in de klassen. Adequate instructie
over hoe hiermee om te gaan ontbreekt. Het team gaat hierachter aan.
• Voor de nieuwsbouw zijn bij de start van het schooljaar mobiele airco’s aangeschaft.
Dat helpt enorm. Ook in het andere gebouw is het op sommige plekken erg heet. Er
wordt gekeken of hier ook mobiele airco’s moeten worden ingezet.
Schoolplein
• Er zijn verschillende initiatieven geweest om geld in te zamelen voor het schoolplein
maar tot op heden is er weinig met dit geld gedaan en er is wel degelijk een behoefte
om het schoolplein aan te pakken.
• Constance geeft aan niet alles tegelijkertijd op te kunnen pakken. Ze gaat wel
uitzoeken welke potjes er zijn en met het team overleggen hoe we dit het beste
aankunnen pakken. Dit onderwerp zetten we volgende keer weer op de agenda.
Algemene berichten in Parro
• Door de veelheid aan berichten in Parro wordt niet alles goed gelezen of worden er
berichten over het hoofd gezien (zeker bij meerdere kinderen). De vraag is om even
goed te kijken hoe we dit handiger kunnen inrichten om ervoor te zorgen dat wat
echt belangrijk is niet gemist wordt.
• Thersa heeft wat ideeën en loopt hiermee langs bij Monica.

Rolverdeling binnen de MR, we spraken af:
• Laura blijft voorzitter
• Thersa zorgt voor de agenda en het uitnodigen van gasten
• Arianne en Klara wisselen het maken van de notulen af.
• Voor Rachel wordt gezocht naar een vervanger binnen het Twickel team.
Wvttk:
• Laura stelt voor om een week voor iedere MR vergadering een Parro bericht te
sturen met een verzoek om input voor de komende vergadering. Dit vindt iedereen
een goed idee. Laura vraagt Monica dit voortaan te regelen.
• Nieuwsbrieven die verstuurd worden plaatsen we vanaf dit schooljaar op de website.
De eerste 2 zal Laura online plaatsen. Daarna even kijken of dit evt door de
nieuwsbrief maker gedaan kan worden.
• Er was vorig jaar feedback op de kwaliteit van de schoolfotograaf. Aanstaande
maandag komt dezelfde weer. Thersa koppelt de feedback voor die tijd terug aan de
OR zodat dit kan worden meegenomen.
• Pieter Cornelissen gaat eind december met pensioen, wordt per 1okt vervangen en
loopt tot eind van het jaar nog mee voor een goede overdracht.

