
Notulen 14 februari 2022

MR vergadering

Locatie: Frankendael om 19.00 uur

Aanwezig: MR: Jan, Renée, Eline,Lea      KB: Kim en Esther

KB & MR gedeelte:

1. Opening
2. Onderwerpen Klankbordgroep

-Ouderparticipatie: Klassenouders zijn actief gestart. Groep ½ en ⅞  hebben een
klassenouder. Groep ¾ en ⅚ zijn nog op zoek. Totdat er iemand anders is, gaan Kim en Eline
het doen. Ouderbetrokkenheid weer oppakken na een tijdperk met Corona. Team blijft foto’s
en video’s delen om te laten zien waar we mee bezig zijn in de klas.  Tevredenheidsonderzoek
is ingevuld door ouders en leerlingen van groep 6 t/m 8.

3. Ouderavond

Er zijn filmpjes opgenomen door het team (Mijn Rapportfolio) MR, KB en AC en bibliotheek
om te delen met ouders. Helaas kon de ouderavond niet doorgaan i.v.m. Corona maatregelen.
Nu delen we filmpjes met informatie. We streven ernaar dit schooljaar nog een ouderavond
te organiseren met verschillende informatiepunten (MR, KB, AC, VO, oud-leerlingen) en de
lokalen openen voor ouders en kinderen.

MR gedeelte:
1. Opening
2. Ingekomen stukken

Punten vanuit de school:

3. RI&E
-Systeem Arbomeester: Quickscan is ingevuld door alle teamleden.  Hier is een rapport
uitgekomen. Stichting breed wordt hiermee gewerkt.
-Renée: Risico Inventarisatie; hieruit kwamen de volgende aandachtspunten; ladders laten
checken, stellingkasten verankeren en werkdruk. De werkdruk komt ook vanuit corona
pandemie. Door in gesprek te blijven gaan en standaard werkdruk bespreekbaar maken
tijdens functioneringsgesprekken. Colinda Nannes, administratief medewerker, en Renee,
directie, zijn de preventiemedewerkers binnen de Frankendael.

4. Tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek is ingevuld door ouders en leerlingen van groep 6 t/m 8. Wij zijn
hier zeer tevreden over.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/callantsoog/6274/openbare-basisschool-frankenda
el/tevredenheid/

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/callantsoog/6274/openbare-basisschool-frankendael/tevredenheid/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/callantsoog/6274/openbare-basisschool-frankendael/tevredenheid/


Punten vanuit MR:

5. 1 oktober/ 1 februari telling
Wordt volgend jaar kalenderjaar. Januari-december. Zowel een schoolplan als de financiën
binnen scholen gaan richting een kalenderjaar.

6. Begroting/ formatie
500 euro NPO ipv 700 euro   x 91 euro. Hiervan wordt o,4 Leerkrachtondersteuner en 0,1 Ib
tijd doorgezet. We houden nu nog ruim 15.000 euro over. Deze gaan we verder met het team
bespreken hoe we deze gaan inzetten. Verder kunnen wij de bezetting behouden zoals hij nu
is.

7. Website MR: informatie bijwerken. Sinds 11 januari 2021 geen notulen meer bijgevoegd.
Done!

Acties vorige vergadering

8. Evita staat open voor zwemles als er budget is. Renee heeft contact met gemeente over
vergoeding.
De gemeente betaalt alleen voor scholen binnen Schagen. Hier vallen wij niet onder. Het kost
nu ook te veel onderwijstijd waarin voorheen minder controle op was. Kinderen moeten nu
echt een stuk lopen voordat zij op plaats van bestemming zijn.

9. Rondvraag
Ouders staan na schooltijd soms lang buiten te wachten. Kinderen zijn lang bezig met hun
taak in de klas. Lea bespreek dit binnen het team. Dit kan anders en sneller.


