
Notulen MR vergadering

Datum: maandag 15 november 2022
Start: 19.00 uur
Aanwezig: Diki, Eamon, Gülçin, Judith, Melissa, Stéphan, Onno
Afwezig: -
Notulist: Onno

1. Opening
Vergadering in het geopend om 19.05.

2. Vaststellen agenda
Ouderavond over sociale media (punt 5).

3. Actiepunten
- Foto maken staat nog open; doen we na afloop
- Stukje maken

4. Notulen van de vorige vergadering
- Goedgekeurd

5. Ouderavond over sociale media
Ouders bewust maken van hoe dingen werken. Wat er kan op social media. Wat er in
groepsapps gebeurt. Horen groepsapps en de problemen die daaruit komen bij school? Of
ligt het bij de ouders?

6. Leerlingenraad
Gülçin geeft aan dat de school wil weer een leerlingenraad hebben. Voor Corona is één en
ander opgestart, maar is door de lockdowns en regels doorgebloed.
Voor de kerstvakantie wil men verkiezen houden. De leerlingen van De Klimboom lijken er
erg voor openstaan; waardoor het echt een toegevoegde waarde heeft. Waarschijnlijk vanaf
groep 5.

7. Mededelingen van het team
Er zijn wat zieke collega’s binnen school. Het streven is om wel stabiliteit te creëren in de
klassen. Maria en Judith springen samen met Willemien bij de kleuters. Groep 3 werkt
Annika en twee vervangers. School probeert open te zijn richting ouders. Blij dat kinderen
niet thuis hoeven te zitten. Nieuwe collega start op 5 december in groep 6, 7 en 8 ter
vervanging van Loes. Marleen/Ilse overbruggen de periode tot die tijd.
Vacature geplaatst voor nieuwe leerkracht. 1 reactie en een open sollicitatiebrief.



8. Vertrek Marloes
Marloes had al langere tijd het vertrek in overweging; maar één en ander duurde vrij lang
waardoor ze er niet over kon communiceren. De MR had inderdaad eerder ingelicht moeten
worden, excuus van school.
Haar taken worden overgenomen door een aantal medewerkers binnen de stichting; de
vervanging gaat vanaf maandag al in. Hierdoor kan Marloes een warme overdracht doen. Ze
wil het graag goed achterlaten, het streven is nu om vanaf 1 februari de laatste werkdag te
houden.

Er is binnen het team gevraagd wie een LC-rol wil vervullen. Om mensen met ambities niet
te passeren. Hiervoor hebben ze zich twee interne leden aangemeld.
Melissa vraagt zich af hoe de procedure gaat. Hoe wordt de keuze gemaakt uit twee
collega’s? Welke voorwaarden worden er gesteld aan de kandidaten?

Het is een rollen-pakket ter ondersteuning van de directeur, het zijn taken waar iemand een
dag in de week tijd voor krijgt. Dit zijn voornamelijk operationele werkzaamheden. De
eindverantwoordelijkheid blijft bij Gülçin liggen. MR biedt hulp aan indien nodig.

9. Mededelingen uit het OV
Geen. Gülçin heeft tijdens vorig OV-vergadering kennisgemaakt en uitleg gekregen.

10. Audit
Audit ging goed. Positief rapport. Auditoren waren erg positief over het team.

Aanbod: ruim voldoende.
Zicht op ontwikkeling: in ontwikkeling. Structuur is ingebouwd, maar wordt nog wel
geïmplementeerd.
Pedagogisch/didactisch: ruim voldoende. Veiligheid: voldoende
Sfeer: goed
Resultaten: op orde, boven landelijk gemiddelde en boven eigen doelen

Sociale en maatschappelijke competenties: beter beschrijven. Ze voelden het wel op school,
maar het moet nog wel goed worden beschreven.

Goed gescoord: op sturen, ambities, doelen. Kwaliteitszorg. Team-kwaliteit hoog. Ambitieus,
goed reflectievermogen, iedereen spreekt dezelfde taal, neuzen dezelfde kant op. Keigoeie
leerkrachten.

Een aantal punten (bv meer didactisch coachen te zien), neemt Gülçin op in het schoolplan.
Komt vrijdag een stukje in de Klimfo.

Eamon vraagt hoe het zit met AVG/GDPR, of daar een coördinator voor is. Is er niet binnen de
school.



11. Formatie-overzicht
Reeds besproken bij Mededelingen team.

12. School/ begroting
Zat bovenschools een fout in de berekeningen. Zat een door-rekenfout in het systeem. Toen
deze eruit gehaald was, ging school van 100.000+ naar 50.000-. Inmiddels zijn er aanpassingen
gedaan, waardoor we nu ongeveer de begroting sluitend is. In januari is er meer duidelijkheid
over de investering in het meubilair.

Advies van controller was om wel de NPO-gelden te gaan opmaken. Geld uit 2021 is over en
moet voor 2025 opgemaakt worden. Dit wordt nu voor een gedeelte al opgemaakt door
personeelskosten daarop te gaan boeken.
Melissa vraagt zich af hoe het zit met het NPO-plan wat over 3 jaar zou worden uitgesmeerd en
is goedgekeurd door de MR. Gülçin geeft aan dat er nog een extra bedrag beschikbaar was, wat
nog niet wat opgemaakt.
Klimboom heeft de ruimte gekregen voor 2 extra lokalen gekregen. En ook nog voor 2 in
toekomst. Binnen het gebouw zit sowieso nog ruimte voor een school om uit te breiden.

We spreken af dat we de definitieve begroting ontvangen en goedkeuren.

13. Terugkoppeling school ontwikkel gesprekken
Doel van gesprekken is pro-actief. Aantal onderdelen bespreken (opbrengsten, kwaliteit,
HR). Hierdoor kan school kritisch naar data kijken. Diki was bij en vond het een fijn gesprek
waarbij school kon presenteren hoe ze ervoor staan. Kwam goeie input/kritische vragen.

14. Schoolplan Klimboom
SKO werkt met een tweejarenplan / schoolplan. De evaluatie hiervan is het jaarverslag. Wordt
eventueel nog wat aangescherpt nav de audit.

15.  MR-jaarplan / reglement
Jaarplan
Geen aanpassingen / aanvullingen, behalve de aanpassing ‘Jaarverslag’ wordt ‘Evaluatie
schoolplan’.

Budget
Geen penningmeester. Gülçin vraagt wat er nog beschikbaar is.

Reglement
GMR heeft een stichting breed voorbeeld reglement opgestuurd wat we kunnen gebruiken. Dit is
de vorige keer besproken. We besluiten bij deze nu om het huidige reglement te houden.

16.  Inkomende post
Cultuur. Advies vanuit MR is er nog een extra ouder bij aan te laten houden.



17.  Rondvraag / w.v.t.t.k
Eamon vraagt of reacties zijn gekomen op de enquête. Geen reacties op gekomen.
Diki heeft een mededeling: ze is weer zwanger.

18. Sluiting
Rond 21.05 is de vergadering gesloten.

Actiepunten lijst

- Melissa plaatste de goedgekeurde notulen op de website
- Calamiteiten-richtlijn herzien nav ziekte man Greetje
- Gülçin zoekt budget MR na
- Gülçin bespreekt met MR of / hoe we omgaan met het idee “Denktank”


