Notulen MR vergadering Radboudschool 23 maart 2021 19.30 uur
1. Opening
Aanwezig: Paul, Iris, Bart, Martijn, Helen, Ingrid, Dick en Jooske
Afwezig:
2. Notulen vorige vergadering
Toevoeging over eindtoets en standpunt van Blosse
3. Stand van zaken Personeel/ Corona/ Thuisonderwijs
Sinds 9 februari zijn de scholen weer open. Toch spannend met Britse variant en op
dit moment zijn er ook twee collega’s besmet. Het gaat op dit moment goed en ze
verwachten deze week aan het werk te kunnen. Het is fijn dat bij Blosse een corona
taskforce aanwezig is. Zij denken mee en hebben brieven die je kan versturen naar
collega’s en ouders. De groep 1-2d moest in quarantaine. Ook zien we veel
ziekmeldingen van leerlingen. We zien een stijging in het testen van corona. De
werkzaamheden en taken zijn pittig. De afspraken die we hebben gemaakt gaan goed
op het schoolplein en in de klassen. Het is opgevallen dat er toch ouders/opa’s/oma’s
met z’n tweeën komen. Ook bij de nooduitgang bij 1-2d is het soms druk met
wachtende ouders en kinderen die bij de fietsenstalling willen.
4. Meerjarenbegroting
De begroting is op dit moment een beetje op de achtergrond gekomen. We krijgen
een vergoeding van de overheid voor achterstand. Het is nog niet duidelijk hoeveel
geld we krijgen en waar het geld aan mag worden uitgegeven.
Paul heeft de meerjarenbegroting toegelicht.
5. Formatie en groepsindeling 1e concept
Op de studiedag van 6 april wordt gesproken over de formatie. De volgende
vergadering in mei pakken we dit op.
6. Voortgang meerjarenplan
Er wordt gewerkt aan het meerjarenplan. Hierin komen onder andere de doelen van
de stuurgroepen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en aanvankelijk lezen,
schrijven, cultuur en leren zichtbaar maken in te staan.

7. Stand van zaken ondersteuningsprofiel
Alleen de aantallen in het ondersteuningsprofiel zijn aangepast. Verder blijft het
ondersteuningsprofiel hetzelfde.

8. Concept vakantierooster 2021/2022
We komen er op dit moment achter dat ons huidige vakantierooster van de
meivakantie niet gelijk is met de andere scholen in Heiloo. Ook de middelbare scholen
in Castricum lijken niet meer aan te sluiten. De volgende vergadering willen we het
vakantierooster definitief vaststellen en hopen we ook dat er van de andere scholen
een definitief rooster bekend is.
9. Communicatie
Iris heeft van een aantal ouders bericht ontvangen of het bericht van code rood een
volgende keer iets eerder aangekondigd kan worden. Desnoods een bericht in de
middag ter aankondiging van het eventueel dichthouden van de school.
10. Rondvraag

11. Afsluiting
To do:
Informeren bij Blosse wanneer de
meerjarenbegroting goedgekeurd
moet zijn

Wie?
Paul

Wanneer?
Voor de MR
vergadering van 18
mei.

