Notulen MR-vergadering 22-11-2021

Opening
Mededelingen directie
●

Corona
In verband met het oplopende aantal besmettingen zijn landelijk de maatregelen weer verder
aangescherpt.
Op bestuursniveau is het wekelijks Corona overleg opnieuw ingevoerd en wordt dagelijks
geïnventariseerd hoeveel besmettingen er op de scholen zijn.
Ook op Geert Holle zijn er besmettingen. De aantallen zijn tot op heden te overzien en
betreffen losstaande besmettingen. Bij (mogelijke) besmettingen overlegt de directeur met de
GGD hoe te handelen.

●

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het NPO is een subsidie om verdere vertraging en achterstanden als gevolg van de corona
pandemie te voorkomen en waar mogelijk opgelopen ontwikkelingsachterstand zo snel
mogelijk in te halen.
De directeur heeft toegelicht hoe de gelden worden ingezet. Dit betreft o.a.: vakleerkracht
gym; uitbreiding van de aanstelling van de onderwijsassistent; schoolbreed aanschaffen van
Leskracht, implementatietraject Staal, nieuwe schrijfmethode groep 4, uitbreiding
chromebooks, sanering van de bibliotheek en investeren in nieuwe boeken, training
leesbevordering voor de teamleden, EDI training i.c.m. groepsbezoeken.

●

Invalproblematiek
Tot nu toe hebben we op Geert Holle weinig tot geen last gehad van invalproblematiek. De
situatie wordt echter nijpender.

●

Begroting
Bij de 1 oktobertelling stonden er op Geert Holle 9 leerlingen meer ingeschreven dan het
jaar ervoor. Deze telling vormt de basis voor de begroting. Ondanks de groei is dit nog niet
voldoende om volgend schooljaar met 7 groepen te draaien. Tijdens de komende
overleggen tussen directie en bestuur worden de mogelijkheden hiervoor verder
onderzocht.

Bespreekpunten
● MR verkiezingen; roulatie oudergeleding
Tijdens de vergadering is een tijdpad besproken voor de verkiezingen van de oudergeleding:
●
●
●
●

Oproep in de nieuwsbrief (december);
Aftreden van eerste ouder (januari; deze ouder stelt zich niet opnieuw verkiesbaar);
Aftreden tweede ouder (eind van het schooljaar);
Aftreden derde ouder (gedurende het volgende schooljaar).

De personeelsgeleding verzorgt een oproep in de nieuwsbrief.
●

Verzoek agenda uitnodiging
De voorzitter verstuurt z.s.m. agenda uitnodigingen voor de vergaderingen die reeds gepland
staan.

Sluiting

Reeds geplande vergaderdata 2021-2022:
dinsdag 25 januari, dinsdag 22 maart, dinsdag 7 juni.

