Notulen 2 december 2020
Onderwerp:Medezeggenschapsraad O.B.S. J.P.F. Steijaertschool, Hazerswoude Rijndijk
Datum:2 december 2020
Tijd:19.30 – 21.00 uur
Locatie:ZOOM
via https://us02web.zoom.us/j/89384983997?pwd=aGsvcCtvdzNiM1FxSU5X
Yk55azZhUT09 Meeting ID: 893 8498 3997 Passcode: 036999
Voorzitter: Esther Monfils
Notulist: Jolanda
Deelnemers: Jolanda Balvert, Robert Schutte, Ilka Timofei, Judith van Opstal (gedeeltelijk),
Esther Monfils
Bijlagen: Notulen 14 oktober 2020 en exploitatieoverzicht
19.30 uur
19.35 uur
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3.

19.50 uur
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20.00 uur
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5.

6.

De voorzitter opent de vergadering.
De agenda staat op 25 november, maar is verschoven naar 2 december.
De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
De notulen worden na een paar tekstuele aanpassingen goedgekeurd. De
notulist past dit aan.
Opkomende vraag: Hoe zit het met de verkeerssituatie. Bericht in
nieuwsbrief was onduidelijk.
Vraag: hoe komen de notulen op de website. Deze twee vragen worden zo
aan Judith gesteld.

Er is nog wat tijd over, dus naar punt 8 van de agenda.
Er zijn geen vragen van leerkrachten en ouders.
Voorstel is om in januari weer wat meer reclame te maken voor de MR,
ook omdat er een nieuw lid gekozen moet worden aan het einde van het
schooljaar.
Ilka neemt de voorzittershamer over in januari, Robert in februari en
Jolanda in maart.
De notulen mogen naar Judith. Zij zorgt dat ze op de website komen.
Misschien is het ouderportaal ook een idee. Judith zoekt dit uit.
Judith heeft gesprek met de wijkagent en zij heeft binnenkort een gesprek
met iemand van de gemeente over de verkeerssituatie bij school.
Misschien komt er een soort kiss&ride. De eerste parkeerplaats wordt
waarschijnlijk een plaats voor gehandicapten.
Judith en Esther hebben een gesprek met Junis gehad. Het onderwerp
financiën is afgerond. Dit wordt een taak voor Mark de Graaf van
Morgenwijzer. Judith heeft Junis geadviseerd om het ouderportaal te
gebruiken als communicatiemiddel naar ouders
Ventilatie-onderzoek. De standaardbrief is voldoende als informatie.
Besproken en goed gekeurd.

Begroting OR wordt goed gekeurd. In het activiteitenplan wordt de
kascontrole opgenomen. De penningmeester wordt dan half september
uitgenodigd om het een en ander toe te lichten. Van te voren wordt
gevraagd of we bonnetjes e.d. kunnen inzien ter voorbereiding.
Jolanda communiceert dit naar Richard
Evaluatieplan : Besproken.
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9.

21.20

10.

Exploitatie-overzicht: Er zijn diverse vragen gesteld. Judith gaat ze
navragen bij Mark de Graaf.
Ilka geeft als tip om te kijken naar de werkkostenregeling. Je kan dan
belastingvrij schenken aan de medewerkers.
Geen rondvragen.
Esther stuurt de zoomlink door naar Ilka voor de volgende vergadering.
Sluiting

