Notulen 13 januari 2021
Onderwerp:

Medezeggenschapsraad O.B.S. J.P.F. Steijaertschool, Hazerswoude Rijndijk

Datum:

13 januari 2021

Tijd:

19.30 – 21.00 uur

Locatie:

online via Zoom

Voorzitter:

Ilka Timofei

Notulist:

Esther Monfils

Deelnemers:

Jolanda Balvert, Robert Schutte, Ilka Timofei, Judith van Opstal (gedeeltelijk), Esther Monfils

Bijlagen:

notulen van 2 december 2020

19.30 uur

1.

Opening – Ilka heet iedereen welkom

19.35 uur

2.

Vaststellen van de agenda en mededelingen
Akkoord en geen mededelingen.

19.45 uur

3.

Notulen 2 december 2020
De voorzittersbeurt van Jolanda en Robert wisselt: dus nu Robert in maart en
Jolanda in februari.
We stellen de penningmeester van de OR voor om in oktober 2021 aan te
sluiten voor het jaarverslag van de OR. Jolanda laat dat weten.

Judith sluit aan bij de vergadering.
20.00 uur

4.

Tussenevaluatie met OR
In mei nodigen we de OR uit via de voorzitter mbt een samenkomst. Doel:
kennismaking, uitwisseling van ideeën. We vinden het leuk om ook het team te
betrekken. Zodat iedereen even weet wie wie is. Judith nodigt.
Aanvullend: statuten zijn goedgekeurd.

20.05 uur

5.

Korte punten:

a) Verkeerssituatie: de invalideparkeerplaats is aangelegd. Er is een plan
bedacht. Een extern bureau komt de situatie in kaart brengen. Zijn de
wensen haalbaar, dat zoekt het extern bureau uit. Zoals kiss&ride.
Veiligheidscampagne met wijkagent en wijkmedewerkers: die zou eind
januari plaatsvinden, dat is nu uitgesteld.
b) Notulen moeten nog geplaatst worden. Judith gaat hierachter aan.
c) Hoe wordt het thuisonderwijs ervaren?
Ilka en Esther geven aan wat ouders hebben teruggekoppeld aan via de app.
Judith legt uit hoe het vanuit de leraren wordt ervaren en hoe het wordt
vormgegeven. En welke afwegingen zijn gemaakt. In meerdere klassen gaat
er live online les gegeven worden.
Noodopvang: meer kinderen dan vorige lockdown. Ook zijn er kinderen die
extra ondersteuning krijgen. Jolanda, Lydia en Hatice bemannen de

noodopvang en extra ondersteuning. De noodopvang is wel gescheiden van
de extra ondersteuning.
Tip: leuk om leraren even ‘echt’ te zien in plaats van wat er op papier gegeven
wordt. Verzoek: Hebben de leraren ook nog tips voor ouders?
20.25 uur

6.

Jaarrekening 2020: de jaarrekening hebben we eerder bekeken, het definitieve
volgt aan het einde van de maand. Het komt de volgende vergadering nog
even terug.

20.30 uur

7.

Begroting Steijaert
We hebben naar de begroting gekeken. Er zijn wat vragen, die sturen we door
naar Judith. Zij vraagt het aan de directeur bedrijfsvoering.

20.35 uur

8.

Formatiebespreking
We spreken de concept formatie door. Later zal het definitieve plan besproken
worden en uiteindelijk met ouders besproken worden.

De volgende punten worden zonder Judith besproken.
20.45 uur

9.

Punten van leraren of ouders.

20.55 uur

10.

Rondvraag en w.v.t.t.k.

21.00 uur

11.

Sluiting

