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Agenda vergadering Medezeggenschapsraad
Datum
Aanvang
Plaats

: dinsdag 30 november 2021
: 19:30 uur
: Online via TEAMS

1. Opening
Marijke opent de vergadering als nieuwe voorzitter van de MR.
2. Vaststellen notulen van het overleg d.d. 28 september 2021
Aanvulling en opmerkingen notulen 28 september zijn gemaakt en worden door Luuk
nagestuurd.
3. Vaststellen agenda
Werken naar een predicaat. Om meer leerlingen aan te kunnen trekken. Kunnen we
het halen van een predicaat als doel stellen? Karlijne checkt hoe dit binnen Stroomm
werkt. Staat niet op eerste plaats. Nu op weg met sterke doelen en visie.
Het is een los streven t.o.v. de arbeidsmarkt maar kan eventueel altijd gebruikt
worden.
4. Nieuws van de directie/het team
o Update verbouwing school.
Toiletten en dak zijn inmiddels geïnspecteerd. De gemeente heeft inmiddels
€50.000,- vrijgegeven. Vreemd genoeg willen zij eerst dat de inloopmatten
vervangen worden en de vloer van de toiletten gedaan hebben. In december wordt
meer duidelijk en dan is het nog niet zeker hoelang de restauratie verder zal gaan
duren.
o Update toolgroep.
Positief. 100% betrokkenheid! Kinderen komen met veel plezier en enthousiasme
naar de toolgroep. Ze geven aan dat ze het prettig vinden om aan een eigen project
te kunnen werken waar ze eigen regie over hebben. Ook ouders geven aan dat hun
kinderen thuis praten over de toolgroep.
o Rapport AVG controle.
Duidelijk verhaal. Alles wat besproken is, is gedaan.
Ontruimingsplan is up-to-date. Alles is aanwezig. Eerste ontruimingsoefening komt
eraan.
5. Terugkoppeling verloop BAC vacatures
o Update  geen.
Begeleiden we stagiaires? Ja. Arbeidsmarkt  projectgroep Stroomm. Contact met
PABO gehad voor aantrekken studenten.

6. Begroting
Karlijne licht de begroting toe. Deze is in te zien. Eventuele vragen en/of
opmerkingen kunnen aan Karlijne gesteld worden.
Subsidies  Hoe werkt dat binnen Stroomm?
Stroomm breed wordt er een inventarisatie gedaan. Vervolgens wordt
subsidie verdeeld over de verschillende scholen.
Gaat Stroomm nog steeds akkoord met een kleine school?
Kleine scholen komen uit in de min aan het eind van de begroting en grote scholen in
de plus. Stroomm probeert altijd de balans te vinden. We lopen geen gevaar.
Speerpunten om begroting te korten. Nee. We hebben een goed plan en verspillen
niet veel. Team kost veel geld.
7. School Ondersteuning Plan (SOP) vanuit samenwerkingsverband.
Hoe we zorgdragen voor onze leerlingen specifiek en algemeen.
Kleine foutjes in dit plan zijn aangepast.
Meer weten over het samenwerkingsverband is terug te vinden op deze site.
8. Corona
Veel verscherpingen.
Geen besmettingen bij leerlingen op school. Collega’s wel.
Team pakt het goed op. Rek is er wel uit.
Hoe kunnen we bij thuisquarantaine kinderen individueel werk
verzorgen? Hoe kunnen we makkelijker schakelen in fysiek en online onderwijs?
Karlijne pakt het op met het team. Minimaal 1 ochtend aan werk meegeven.
We handelen naar wat Stroomm breed besloten is. Informatie is verstuurd via
de mail vanuit Stroomm en directie.
Sinterklaas komt veilig aan in Brakel. We hebben alles volgens de regels
geregeld.
9. GMR
Geen update. Volgende vergadering themaraad personeel is op 8-12-2021.
10. OR
OR houdt contact met school om in overleg te bekijken wat te kunnen doen voor
school.
In het kader van professionalisering. Is een VOG ook nodig voor ouders in de OR en
MR? Karlijne zoekt dit verder uit. Terugkoppeling hierover in volgende vergadering.
11. Rondvraag
- MR notulen 28 sept zijn in orde.
Administratie van (G)MR is in orde gemaakt. Alles is te vinden onder
team/gmr/mr. We missen enkel een aantal jaarverslagen. Anouk wil kijken of
ze deze nog heeft. Luukt stuurt Anouk een mail ter herinnering.
- Schoolkamp  gaat door. Locatie is geboekt. We kijken ernaar uit.
Kosten per leerlingen liggen erg hoog en zullen blijven stijgen.
In overleg met team zullen we hier nog over sparren. Dit komt terug op
agenda in een volgende vergadering.
- Medezeggenschapstatuten STROOMM controleren  Luuk neemt contact op
met Leo Weyman.
- Begrotingsavond is niet doorgegaan. Karlijne heeft wel een gesprek met Loes
gehad. Daarnaar voorgelegd CVB. Na goedkeuring naar RVT.
- Noodopvang tijdens lockdown van 9 – 12 uur is gebaseerd op haalbaarheid.
Mocht er een volgende lockdown komen, contact opnemen met Kinderopvang

-

Kees. Misschien dat zij ons kunnen helpen.
Inloggen GMR gaat via stroomm.nl
Mappen MR en GMR zorgen dat deze gedeeld worden op SharePoint.
Werken met kwaliteiten MR stemt in met jaarplan en jaarkalender. Alle
stukken kunnen ingezien en besproken worden.

