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Medezeggenschapsraad Notulen 18 februari 2021 aanvang 19:00 uur
Aanwezig: Ilse (voorzitter ), Benthe (notulist), Jessica, Debby, Sanae, Berry (va 19:30 uur)
Afwezig: Madieke
1. Mededelingen en actielijst
2. Voorbespreking
3. Terugkoppeling adviesraad 26-01-2021
Er zijn veel verschillen tussen de scholen m.b.t. online lesgeven etc.
4. Stand van zaken Bibliotheek op School
De bibliotheek is gevuld, maar kan wegens de cohorten nu niet gebruikt worden. De boeken
zijn aangeschaft vanuit de onderwijsbegroting, niet vanuit het schoolfonds. 2 de bestelling
wel vanuit het schoolfonds en het geld van de sponsorloop.
Meubels etc. komen vanuit de onderwijsbegroting.
5. Ouderbijdrage
De brief is te laat verzonden, tijdens de lockdown. De brief moet in september verzonden
worden. We vragen Linda in mei deel te nemen aan de vergadering. Bij de link mist naam
van leerling of iets dergelijks.

Vanaf 19.30 uur
6. Opening van de scholen en cohorten
Wanneer de hele klas in quarantaine moet, volgt er thuisonderwijs. Er ligt een noodplan
voor iedere klas voor 2 dagen klaar. Wanneer de leerkracht ziek is, kunnen de kinderen zelf
thuis werken.
De leerresultaten zijn goed, dit is terug te zien in de adviezen voor groep 8 leerlingen.

Er komt geld beschikbaar voor basisscholen. Hieraan zitten kaders verbonden. Dit komt
terug bij de MR om mee te denken.
Na de voorjaarsvakantie volgt er een evaluatie. Hierin ouders ook meenemen. Punt voor de
evaluatie is de Teams-bijeenkomsten buiten schooltijd.
7. Renovatie Kruidenpad
Het voorbereidingskrediet is ontvangen. Het 1ste plan wordt binnenkort gemaakt door een
externe partij i.s.m. Stichting Wijzer. Om de renovatie/inrichting van het pand goed vorm te
geven is er een visie op het IKC nodig. De concept visie voor IKC het Kruidenpad is deze
week gereed. Er komt een gezamenlijk visie met De Singel -> voor de zomer.
Berry blijft i.i.g. tot aan de zomer, de werving volgt later. Berry informeert ons zodra dit op
de agenda kan.
8. Personele zaken
Mirjam (IB) is nog ziek. De zorgcoödinator van De Ark neemt waar voor complexe zaken. De
minder complexe zaken worden intern opgepakt.
9. Stand van zaken CBS Het Anker per 1 januari 2021.
Zie punt 6 en 7.
10. Meerjarenbegroting 2021 en verder (bijlage 1)
Er zijn inkomsten bijgekomen van huurkosten door de opvang. De totale inkomsten van
ouderbijdragen gaat omhoog. Dit bedrag fluctueert, dit is een inschatting. Er is € 26.000,gereserveerd voor een investering in ICT. Een werkgroep verzorgt de implementatie.
11. Profielschets nieuwe directeur
Nog niet van toepassing.
12. Rondvraag
-

