OBS Piet Mondriaan – Notulen Medezeggenschapsraad
Datum:

2 februari 2021

Tijd:
Locatie:

Start 20.30 , directie aanwezig vanaf start
Google Meet

Voorzitter:
Afmeldingen:

Frank Notulist:Nienke
geen

1. Welkom nieuw lid,
Jaafar wordt welkom geheten als nieuw lid van de MR. We doen een voorstelrondje.
Helaas hebben we niet echt officieel afscheid kunnen nemen van Jup maar we bedanken hem in ieder
geval voor gedane diensten en hopen hem te zijner tijd ook in het zonnetje te kunnen zetten bij een
gepast afscheidsdinertje.
2. Notulen 19 mei 2020
Actiepunt: Deelname bestuur. Bestuur kan vandaag helaas niet deelnemen aan de vergadering. Er zal
een nieuwe vergadering worden gepland met bestuur en MR, zonder aanwezigheid van directie.
3. Behandeling begroting 2021-2025
Otto licht de begroting toe. De eerste belangrijke conclusie is dat de organisatie financieel gezond is.
Het EV is klein de reserves zijn groot. Er volgt uitleg waar reserves zijn ondergebracht en waarom dat
zo in elkaar steekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen privaat en publiek vermogen. Dat er sprake
is van een bovenmatige reserve komt o.a. door extra storting van het Rijk einde 2020. Het is niet zo
dat Stichting Prima te weinig uitgeeft, er is altijd voldoende uitgegeven en geïnvesteerd in de het
onderwijs en de organisatie daarvan.
Vraag van OMR aangaande nieuwe inzichten in ICT-gebruik:
Er zijn begin van dit schooljaar nog 32 extra chromebooks aangeschaft en daardoor kon tijdens de
tweede lockdown aan ieder kind die daar behoefte aan had een chromebook worden uitgeleend. In
de planning staan ook nieuwe laptops voor de leerkrachten, de huidige zijn sterk verouderd en
beschikken bijvoorbeeld niet over een camera die in deze tijden wel zeer gewenst is.
Vraag omtrent verduurzaming:
Zoals te zien in meerjaarsbegroting wordt ook in verduurzaming geïnvesteerd. Deel van dak gaat nog
belegd worden met zonnepanelen. Er liggen inmiddels 160 panelen op het nieuwe dak, er staan er
nog 130 gepland. Hierover is nauw contact met gemeente die hier ook in wil investeren.
Jaafar oppert onderzoeken mogelijkheid tot sedumbedekking. Otto neemt dit mee.

In 2025 wijzigt de eigendomsconstructie van de drie partijen die het gebouw nu gebruiken. Daarover
wordt het komend half jaar meer duidelijk. De gemeente is de partij waarmee hierover wordt
overlegd.
Er wordt gerekend in de begroting met groeiende leerlingaantallen. Dit zal alleen mogelijk zijn als alle
groepen exact gevuld zijn met 28 kinderen maximaal. Dat lijkt niet helemaal realistisch. Feit is dat
directie er voor waakt om klassen groter te maken dan dit aantal.
Er is nog een vraag omtrent verzekering. Eigen risico t.o.v. vervangingsfonds. In afgelopen jaren veel
gewijzigd. Verzekering is duur!
De OBS Piet Mondriaan zit momenteel goed in haar personeelsbezetting. Een langdurige uitval in
groep 5 kan binnen het huidige personeelsbestand en vaste inval worden opgevangen.
Er staat nog een grote investering op de begroting vwb de huisvesting. Dit zal o.a. nieuwe LED
verlichting of onderhoud van de vloeren betreffen.
Conclusie: MR gaat akkoord met de begroting.
De jaarcijfers van 2020 zullen in de komende vergadering worden gepresenteerd.

4. Schoolbrede aanpassingen online-onderwijs
Vanuit OMR veel complimenten voor huidige gang van zaken omtrent online-onderwijs. In principe
loopt het voor alle groepen vloeiend. Bij herstart scholen zullen weer nieuwe richtlijnen worden
opgesteld maar ten tijde van de vergadering waren de protocollen daarvoor nog niet bekend.
OMR geeft aan dat het zeer belangrijk is de risico’s te beperken. Kinderen met klachten moeten echt
niet naar school komen. Directie zal zich komende dagen beraden op nieuwe situatie.
Directie verlaat vergadering. Nabespreking zonder directie:

5. Verkeersveiligheid
Terugkoppeling directie van overleg met gemeente omtrent verkeerssituatie rondom school. Otto is
niet meer aanwezig dus dit wordt punt voor volgende vergadering.
Enquête onder ouders over tweede lockdown periode en thuisonderwijs.
Het lijkt wenselijk om weer een korte evaluatie aan ouders voor te leggen, ook omtrent de vraag wat
kan er (nog) beter. Het is zaak deze op beide fronten te doen, bij ouders en leerkrachten.
Belangrijke vraag wordt; hoe gaan we achterstanden vaststellen? Hoe zal daarmee worden
omgegaan. School gaat eerst weer in bedrijf, voor leerkrachten heeft dit uiteraard enorme prioriteit.
6. Terugkoppeling MR Start
Vragen van Jochem en Annelies n.a.v. MR Start cursus. Hoe zit het met het ondersteuningsprofiel van
school. Dit is aanwezig. Nienke stuurt Annelies een versie.
Moeten de statuten worden herzien? De laatste zijn uit 2012. Wellicht enigszins verouderd.
Agendapunt voor volgende vergadering.
Jochem heeft geconcludeerd n.a.v. deze goede online-cursus, dat het bijzonder is dat een eenpitter
het zo goed doet!
7. ICT-beleid

Commissie ICT pakt dit op. Binnen school een team bezig met het beleid. Zodra hierop wijzigingen
worden aangebracht zal dit binnen MR worden besproken.
W.v.t.t.k:
Hoe is de samenwerking met de OR? OR en MR hebben gescheiden doelen, hiertussen bestaat weinig
vermenging. Plan is eens per jaar contact tussen voorzitters van beide organen. Als daaruit
actiepunten ontstaan dan wordt dat gedeeld.
Wat gebeurt er met kinderen die tijdens lockdown bij noodopvang worden opgevangen?
Bij noodopvang zijn twee leerkrachten onderbouw/gym of onderwijsassistenten aanwezig die de
kinderen begeleiden in hun programma zoals dat online wordt aangeboden door de leerkrachten van
de diverse groepen. Er is een dagprogramma, de kinderen zitten per bouw bij elkaar in één lokaal.
Voeding, geen onderdeel in het schoolplan, ouders geven aan dat wel belangrijk te vinden.
Ouders vinden het in ieder geval een aandachtspunt. Wat doen we al en wat is voor verbetering
vatbaar? Moet volgende keer op agenda!
Actielijst:
Notulen op de site up to date houden
Jaarverslag MR 2019/2020 maken
Statuten rondsturen
Jaarplanning naar Jaafar
Enquête organiseren (bestuur op hoogte stellen)
Ondersteuningsplan sturen aan Annelies
Voeding,verkeer, ict en jaarcijfers 2020 op agenda
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