Kindcentrum Amby

Notulen MR vergadering
Donderdag 13 januari 2022

Aanwezig: Manon Hoen, Kim Sanders, Kirsten Freens, Paul Hermans, Nils Kok, Leon
Broer, Vera Pinckaers, Denise van den Booren en Per Ebbelink
Afwezig: -

1. Opening
Manon heeft iedereen welkom. Manon bedankt de oudergeleding nogmaals voor
het cadeaus die het team namens hun ontvangen heeft voor de kerstvakantie.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goed gekeurd. Deze kunnen op de website geplaatst worden.
3. Mededelingen
- Begrotingsgesprek schooljaar 22-23
Dit gesprek vindt plaats met verschillende personen. Iemand van de afdeling
financiën, iemand van college van bestuur, de onderwijskundig adviseur en de
directie van school. Per geeft toelichting over dit gesprek. Hoe dit tot stand komt,
wat zijn onze doelen. Wat hebben we daar voor nodig.
- Nieuw meubilair
We zijn hier met een werkgroep druk mee bezig. Gesprekken met leveranciers zijn
geweest. Volgende stap is dat er naar proefopstellingen bij de bedrijven zelf
gekeken gaat worden.
- Nieuwe schooltijden
Dit heeft door Corona stil gelegen. Hier gaan we dit schooljaar nog keuzes in
maken. Het is niet meer van deze tijd om tijdens de middagpauze 1 uur en 15
minuten pauze te houden.
- Cito planning
De toetsen worden afgenomen via de reguliere toetskalender. Ze worden in februari
afgenomen. Toetsen worden afgenomen om te kijken waar de kinderen op dit
moment staan. In cluster 8 wordt als eindtoets de DIA afgenomen. Is digitaal en
adaptief. De toets past zich aan aan het niveau van de kinderen. Deze toets speelt
een rol in de cyclus die doorlopen wordt om het eindadvies te geven.
- Cohorten en quarantaine
Soms gaat er een klas een quarantaine en soms een heel clusters. Dit verschilt
binnen onze school. De keuzes die gemaakt worden zijn gemaakt op basis van de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
4. Vergaderpunten
- Ouderbijdrage
Wetgeving is per 1 augustus 2021veranderd, voorheen was dit een vrijwillige
bijdrage. Voorheen konden kinderen worden uitgesloten van activiteiten als de
ouderbijdrage niet betaald werd. Ouders die het niet kunnen bekostigen, konden
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via stichting leergeld in aanmerking komen. Door de nieuwe wetgeving kan
niemand meer worden uitgesloten.
Binnen MosaLira zijn we bezig met een beleidsstuk hoe daar mee om gaan. Iedere
school gaat dezelfde ouderbijdrage vragen. Er mogen geen verschillen meer zijn
tussen ML scholen. School heeft hierin een inspanningsverplichting om ouders te
laten zien dat deze bijdrage een toegevoegde waarde heeft voor kind. Ouders die
niet kunnen betalen, hoe kun je het dan organiseren. Vangnet vanuit ML
- Visie op onze MR
Donderdag 17 februari om 19.30u bij Nils thuis.
5. Planning inhoud komende vergadering
17 maart 2022 is volgende MR vergadering
6. Rondvraag
Geen rondvraag

7. Sluiting
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