Notulen MR vergadering Radboudschool 13 december 2021 19.30 uur
Aanwezig: Paul, Bart, Helen, Martijn, Dick, Ingrid en Jooske
1. Begroting
De Radboud heeft er de afgelopen jaren voor gekozen om te
investeren in personeel (RT’er, werken met een MT,
plusgroepleerkracht en onderwijsassistenten). Hierdoor zien we dat de
Radboudschool geen groot bedrag in de reserve heeft.
Een aantal vragen die we nog hebben met betrekking tot de begroting:
-Binnen welk termijn moeten we €600,- per leerling in de reserve
hebben?
- Hoe kunnen wij dit als Radboudschool gaan behalen? Is het nodig om
te snijden in personeel/kwaliteit? Welke andere mogelijkheden zijn er?
- Wat valt er onder het punt overige lasten punt 4.4 in blz. 3 van het
document?
- Er staat een daling bij de rijksbijdragen. Waar komt de daling vandaan
en wie kan dit verklaren?
- Het is nog onduidelijk hoeveel de minimale investeringsreserve is.
Om hier antwoorden op de krijgen willen we Theresia (controleur
begroting van Blosse) uitnodigen.
Aan de ICT-afdeling wordt meer informatie gevraagd waarom er de
komende jaren zoveel geld (150.000 euro) naar Blosse gaat voor
aanschaf van medewerkerdevices.
2. Oproep deelname oudergeleding MR
Helen stuurt naar Jooske het definitieve bericht voor ouders. Dit
bericht wordt verstuurd in de eerste schoolweek in januari.
3. Verkeerssituatie rondom school
Paul heeft iemand van de gemeente op de hoogte gebracht van de
verkeerssituatie en hem uitgenodigd om mee te kijken bij de start van
de schooldag. Helen geeft aan dat er weinig plaats is om een (bak)fiets
te stallen. Is een herinrichting een optie om meer parkeergelegenheid
voor fietsen te creëren?
Voorstel is dat Paul de 1e keer alleen met Martijn van de gemeente
gaat kijken. Daarna lijkt het ons mooi om het gezamenlijk op te pakken
met De Springschans en wat ouders en MR leden van beide scholen.
Notulen MR vergadering Radboudschool

1

Terugkoppeling van voorgaande naar ouder die e-mail zond over
zorgen rond verkeerssituatie.
4. Overige zaken
- Carla sluit vanaf januari ’22 aan als nieuw MRlid.
- Corien van Ginkel is gestopt met haar werkzaamheden bij de
Radboud. Op dit moment vangen Fien en Anna Belén (LIO-stagiaire)
dit op. Vanaf februari start Kiki op woensdag, donderdag en vrijdag
voor de groep.
- Checken beslisboom en bericht over negatieve zelftest.
To do:
Wat
Controleur van Blosse
uitnodigen
Mail versturen naar ouders met
oproep oudergeleding MR
Terugkoppeling aan ouder
ingezonden e-mail n.a.v.
verkeerssituatie
Verkeerssituatie wordt
opgenomen in de komende
vergaderingen
Beslisboom checken bij Blosse
m.b.t. verkoudheidsklachten en
negatieve zelftest.
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Dick

Voor wanneer

Jooske

14 januari 2022
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Komende MR
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Notulen MR vergadering Radboudschool

2

