MR-vergadering 19 mei 2021
Aanwezig via Teams:
Isabelle Ferwerda, directeur OLS2
Maud Rothe, leerkracht OLS2
Laura van der Meer, leerkracht OLS2
Arnold Dermout Cramer, ouder
Afwezig: Claire Oei, ze was niet tijdig op de hoogte van deze vergadering
De volgende zaken zijn besproken:
1) Het plaatsen van de notulen/ besluiten van de MR-vergadering op de website. Vanfa nu gaat
dat gebeuren. De secretaris van de MR stuurt een en ander naar Manon Walbeek die het
vervolgens op de website zet.
2) De vrijwillige donaties lopen niet zo goed, op OLS1 heeft 90 % betaald, op OLS2 50 %.
Komende acties zijn: Isabelle stuurt ouders die betaald hebben een bedankje en ouders die
nog niet gedoneerd hebben deze week een herinnering, per mail en brief. Zij zal nogmaals
uiteenzetten waar het geld hard voor nodig is, m.n. op personeelsgebied. Tenslotte zal de
MR na ongeveer 2 weken nogmaals ouders op ludieke manier benaderen om alsnog te
denken aan de donatie.
3) Personele mededeling: Extra tijdelijke toelage voor personeelslid die als
onderwijsondersteuner een deel van de week als leerkracht functioneert. Bestuur is accoord,
MR ook.
4) De menukaart in het kader van onderwijsachterstanden als gevolg van Corona. Volgend
schooljaar is 165.000 euro beschikbaar, er zijn weinig richtlijnen voor de besteding. De
directie komt met een voorstel naar de MR ter instemming.
5) Volgens het convenant met de Gemeente mag de OLS2 niet uitbreiden wat leerkrachten
betreft, krimp is eigenlijk de bedoeling. Wel mogen onderwijsassistenten en externen op
projectbasis aangesteld worden. Isabelle wil de strijd nog met de Gemeente aangaan over
het niet mogen uitbreiden van het aantal leerkrachten .
6) BGMR: Datum nog onduidelijk, nog geen stukken gezien, Arnold mailt onze secretaris van de
GMR om bij bestuur te informeren waar de stukken blijven. Om ons samen met de MR van
de OLS1 goed te kunnen voorbereiden dient dit tijdig te gebeuren, een optie kan zijn de
BGMR uit te stellen.
7) Maud vraagt Claire om secretaris van de MR te worden en licht haar in over de BGMR.

