MR-vergadering 23-11-2020 (online via MS Teams)
Aanwezig: Danielle, Ed, Ellen, Henrieke, Jolanda v. N., Manja, Marloes, Marinka, Joep (penningmeester
Klankhof), Femke (penningmeester Vincent), Vanessa.
Notulist: Vanessa
1. Welkom
2. Bestemming
ouderbijdrage
(Linus en regulier)
en verantwoording
daarvan

Begroting OR van De Vincent: Het budget van dit schooljaar en het
overschot aan het einde van het schooljaar is met ons gedeeld door de
penningmeester. De Linus ouderbijdrage is hoger dan die van de
reguliere groepen maar het reguliere bedrag voor de OR wordt
samengevoegd met de overige groepen. Het overige deel van de
ouderbijdrage van Linus wordt besteed aan Linus-activiteiten. De
ouderbijdrage van Linus wordt transparant gedeeld met de ouders van
Linus. Vanaf nu wordt de ouderbijdrage van Linus en de besteding
daarvan ook gedeeld met de MR. De Linusbijdrage is niet van invloed
op de begroting van het reguliere onderwijs. De MR is van mening dat
de hogere ouderbijdrage (extra kosten passend onderwijs) eigenlijk
vanuit de overheid bekostigd zou moeten worden, net zoals
zorgleerlingen met een arrangement. In mei 2020 gaat de MR in
gesprek over de hoogte van de vrijwillige bijdrage van Linus.
Sommige scholen kiezen ervoor om de ouderbijdrage af te schaffen.
We nemen dit punt op een later moment mee in de besluitvorming. De
MR geeft akkoord op de begroting van De Vincent.
Begroting OR van De Klankhof: Het nieuwe format is in gebruik. Door
de inzet van herinneringsbrieven (net als op de andere scholen) lukt
het beter om zoveel mogelijk vrijwillige bijdragen te ontvangen.
Mensen worden ook gewezen op de betalingsmogelijkheden. De MR
geeft akkoord op de begroting van De Klankhof.
Begroting OR van 't Kofschip: In verband met de sluiting van de school
is gekeken wat er nog aan budget beschikbaar is. Dit schooljaar is er
geen ouderbijdrage gevraagd en aan ouders is medegedeeld dat er nog
geld in de pot zit. Aan het einde van het schooljaar wordt met ouders
gecommuniceerd of er eventueel nog een klein bedrag nodig is voor
een uitje of reisje.

3. Schoolbegroting

AVG: is het AVG-proof dat de penningmeester van de OR zicht heeft op
wie er wel/niet betaald hebben? Manja gaat dit uitzoeken en komt
hierop terug.
Toelichting vanuit Manja op de schoolbegroting: De grootste
kostenpost zit in het personeel. Er is gekeken naar de WTF van de

personeelsleden (werktijdfactor). Het ziekteverzuim is een probleem
wat betreft vervanging. Hiervoor is een werving- en selectiebureau
ingeschakeld wat kosten met zich meebrengt. Vanwege de sluiting van
't Kofschip zal er een kostenpost wegvallen.
WTF, externen (werving- en selectiebureaus) en het hooghouden van
de onderwijskwaliteit (bureaus hiervoor inschakelen) zijn prioriteiten
en aandachtspunten. Er is veel geïnvesteerd in ICT. Er gaat
geïnvesteerd worden in meubilair. Het is belangrijk om in
bovenstaande te investeren om de kwaliteit te waarborgen. De
rijksbegroting is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Vanuit PCPO is er veel vertrouwen in cluster Etten-Leur. De stijgende
lijn in de begroting is zichtbaar wanneer 't Kofschip sluit en het
leerlingenaantal op de Klankhof toeneemt.

4. Uit de GMR

5. Stand van zaken 't
Kofschip

PR: Er wordt een mogelijkheid geopperd om een soort open dag te
organiseren om de scholen op de kaart te zetten. Mogelijk kan er in
tijden van Corona een digitaal informatiemoment georganiseerd
worden om een eerste laagdrempelige indruk van een school te geven.
Vanuit daar kunnen ouders een individuele rondleiding plannen.
Wanneer ouders onder schooltijd in de klassen kunnen kijken kan er
sfeer geproefd worden. De keerzijde is dat er veel energie in een open
dag wordt gestoken en de opkomst wel voldoende moet zijn.
Op 1 februari 2021 komen we terug op de PR-activiteiten voor de
komende periode. We vragen of Corina (locatieleider van de Klankhof)
ook wil aansluiten bij deze vergadering.
Gebouwen Cluster Etten-Leur:
• De Vincent: Het budget van het onderhoud van het gebouw ligt
bij de gemeente. Arnoud zou dit graag in eigen beheer willen
hebben. Hierover is overleg met de gemeente.
• De Klankhof: De gemeente geeft aan dat er geen budget is voor
onderhoud van het gebouw van Sonate omdat dit een nieuw
gebouw is. Arnoud is hierover in overleg met de gemeente.
Vertrouwenspersoon PCPO voor leerlingen en de personele geleding:
Arnoud is zoekende naar één partner die beide functies zou kunnen
vervullen.
• Per vakantie bekijken we de stand van zaken en dit wordt met
ouders gecommuniceerd. Het merendeel van de leerlingen en
ouders hebben besloten om het schooljaar af te maken op 't
Kofschip.
• Samen met ouders en leerlingen wordt een goede overstap
begeleid naar de nieuwe school.

6. Stand van zaken
passend onderwijs

•

Er zijn subsidies aangevraagd voor leerlingen met een
achterstand vanwege Corona en er is een plan van aanpak
gemaakt.
• Voltijd HB-onderwijs: momenteel is er een wachtlijst. Het plan
is om een derde Linusgroep op te starten in het schooljaar
2021-2022. Het Linusonderwijs verspreidt zich als een olievlek
met kennis over de scholen en groepen.
• Manja vraagt Jolanda voor een toelichting op papier van het
Linus onderwijs voor de MR. Vervolgens volgt een schriftelijke
instemming per mail met betrekking tot het opstarten van een
derde Linusgroep.
7. Speerpingen Cluster
• Kenbaarheid diverse expertises, kenbaarheid van Cluster MR
MR/Activiteitenplan
en Corona.
• Op een later moment zal er een brainstormsessie binnen de
MR plaatsvinden over de kenbaarheid van het Cluster MR.
8. Corona (actuele
Externen dragen mondkapjes in de school. De situatie is hanteerbaar.
ontwikkelingen)
9. Evaluatie
continurooster

Dit punt bespreken we in het volgend overleg.

10. Rondvraag

Marloes: actiepunt: nieuwsbrieven van de scholen doorsturen binnen
de MR
Danielle: het jaarplan van 't Kofschip wordt nog doorgestuurd naar de
MR
Henrieke: praktische vragen over het Linusonderwijs kunnen gesteld
worden aan Henrieke
Sluiting vergadering 22.00uur.
Volgende vergadering: 01-02-2021

