Agenda MR vergadering Radboudschool 24 november 2021 19.30 uur
Aanwezig: Paul, Bart, Helen, Martijn, Dick en Jooske
Afwezig: Ingrid
1. Notulen vorige vergadering
Geen aanvullingen
2. Actielijst
Het actiepunt (zie notulen september) van de stuurgroep LZM is nog
niet gebeurd.
NPO-plan is goed gekeurd door MR (personeel- en oudergeleding)
3. mr.radboud@blosse.nl
o Binnengekomen e-mails
De mail om een MR training te volgen is besproken. Helen meldt
zich aan voor de basistraining MR. Dick geeft dit door bij het
bestuurskantoor.
4. Wat er speelt in/binnen:
o De groepen en het team
In groep 1-2d hebben we 2 nieuwe leerkrachten. Dit loopt het goed
en we zijn blij om Joke toe te voegen aan ons team.
In groep 4-5 is Henny gestart voor 2 dagen.
Martine is nu met zwangerschapsverlof en Dineke gaat met de
kerstvakantie met verlof.
We zijn enthousiast en blij met de nieuwe leerkrachten dit
schooljaar.
Marlieke heeft aangegeven te stoppen bij de Radboud. We hebben
een vacature eruit gedaan en hebben op dit moment 8
sollicitanten. Paul, Corine, Fien en Jooske zitten in de
benoemingsadviescommissie. Maandag gaan we de gesprekken
voeren en daarna volgt nog een tweede gesprek. Waarschijnlijk lukt
het 2e gesprek niet voor 1 december. Indien dit niet het geval is kan
de nieuwe ib’er starten per 1 maart. Dit betekent dat we 1 maand
geen volledige ib functie hebben.
5. Voorkomen lesuitval
o Gaat de school het redden met de manier waarop daar nu door
Blosse en door de Radboud zelf mee wordt omgegaan?
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Bij het bestuurskantoor en de directeuren gaat het vaak over het
lerarentekort. De invalpoule van Blosse is op dit moment leeg. Het
is belangrijk om het probleem groter te trekken naar ouders,
andere scholen etc. We moeten met elkaar kijken naar een
oplossing. Het is van belang om begrip te krijgen van ouders en ze
op de hoogte te brengen van de situatie. Dit blijft een vast punt op
de agenda om elke vergadering te kijken hoe we erin staan als
school.
6. Financiën. Welke belangrijke ontwikkelingen zijn er gaande of staan er
op stapel
o Begroting
Voor eind december moet de begroting worden goedgekeurd.
Op maandag 13 december bespreken we (online via Teams) de
begroting. Jooske kan deze avond waarschijnlijk niet aansluiten en
geeft eventuele vragen door aan Ingrid en Dick.
o NPO gelden
▪ Welke goedkeuring is er nodig van wie?
Zie punt 2.
7. Corona update
Externen mogen de school niet meer in. Ondersteuning voor de
kinderen mag nog wel. Lastige situaties met vieringen zoals Sint en
Kerst wat de mogelijkheden zijn.
8. Radboudraad (ingebracht door Dick)
o Samenwerking met de ouders van de opvang in een
gemeenschappelijk IKC medezeggenschapsorgaan.
Het is een optie om 2x per jaar gezamenlijk te vergaderen voor
overlappende onderwerpen. Veel onderwerpen zijn ook apart voor
opvang en onderwijs dus volledig samen lijkt ons niet wenselijk.
Dick zoekt uit wat voor mogelijke onderwerpen er zijn en wat
voordelen zijn van een Radboudraad.
9. Nieuwe MR leden
o Afspreken hoe we ze gaan werven
Oudergeleding: Bericht uitsturen wie er in de MR wil voor de
oudergeleding. Helen schrijft een oproep voor Social Schools of
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Kwieb en er wordt een bericht geplaatst in de Nieuwsbrief. Martijn
noemt het op tijdens de ALV van 30 november ’21. 29 maart is de
laatste vergadering van Martijn. Het doel is dat het nieuwe lid dan
aansluit bij deze vergadering. We starten in januari met de werving
voor een nieuw lid van de oudergeleding. Het is mogelijk om te
stemmen via Kwieb d.m.v. een pol.
Personeelsgeleding: Jooske vraagt aan het team wie interesse heeft
in de vacature van personeelsgeleding. Indien er meer liefhebbers
zijn wordt er gestemd.
o Overnemen voorzittersrol
Bart neemt de rol van voorzitter over vanaf januari.
10.Vergaderplanning
o Wat we wanneer bespreken
11.Ouderraad ALV 30 november
Martijn is aanwezig namens de MR en vertelt hier wat de rol van de
MR is bij ons op school. Hij vertelt deze avond ook dat er een vacature
is voor de oudergeleding.
12.Doelstelling MR 2021-2022
Goedgekeurd
13.Jaarverslag MR 2020-2021
Goedgekeurd
14.Rondvraag
Wanneer verwachten we dat de klassen (die nu thuis zitten) weer naar
school kunnen?
Dit is nog onduidelijk en afhankelijk van het aantal besmettingen.
Voorstel van Dick is om vrijdag een belrondje te doen hoe het thuis
gaat en hoeveel kinderen nog besmet zijn en weer uit quarantaine
mogen. Belangrijk om duidelijk te zijn in berichtgeving naar ouders of
een groep in quarantaine zit of dat de groep thuisonderwijs krijgt en zij
verder niet in quarantaine hoeven.
To do:
Wat
Begroting opsturen naar MR
leden

Wie
Paul
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Voor wanneer
Voor vergadering van
13 december
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Werving oudergeleding

Werving personeelsgeleding

Martijn oproep
ALV
Helen stelt bericht
op
Jooske verstuurt
mail

Vanuit de LZM-stuurgroep een
Stuurgroep LZM
checklist/ afsprakenlijst maken
voor de leerkrachten waaraan
een goed feedbackgesprek moet
voldoen.
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Maand januari

z.s.m. nieuw lid sluit
aan bij vergadering
van 24 januari ‘22
Is nog een actiepunt
van de vorige keer!
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