Notulen MR vergadering 17 juni 2020
Aanwezig: Anna-Rixt, Suzanne, Neeltje, Laurey, Judith
Openbaar deel (tot 17.00)
●

Notulen vorige vergadering

Susanne checkt dit nogmaals in de map, kijkt of het klopt. Vervolgens kunnen de 2 laatste
notulen nog online worden gezet.
●

Begroting 20/21

Online vastgesteld eerder. Voorstel vanuit Jaap, volgend jaar een korting op het schoolgeld.
Komend jaar 1000 euro i.p.v. 500 voor investering voor de bibliotheek. Ouders huidige groep
8 krijgt een deel terug. Mail Jaap nog even controleren door de MR.
●

Formatieplan 2020-2021 / Werktijden en verlofregelingen

Online vastgesteld eerder. Deze moet volgend jaar misschien eerder bekeken worden. Dus
naar voren in de agenda.
●

Uitstapjes/Excursies komend schooljaar

Kamp groep 678 hebben we kunnen verzetten naar oktober 2020.
Bedrag van de vouchers gaat mee naar het volgend jaar, deze gelden komen bovenop de
vouchers die we voor het nieuwe schooljaar weer krijgen.
●

MKC samenwerking met SKW & Dynamo

Er lijkt nu geen overdracht meer tussen BSO en ouders en school en ouders, vanwege
corona.
MKC studiedag staat weer gepland in oktober (communicatie). Sinds januari elke maand
gesprekken met Inge (locatiemanager SKW), iemand van Dynamo en Saskia vanuit de
teamleiding.
Ilse (vanuit teamleiding) en Arnold gaan na de zomervakantie in gesprek over de
samenwerking met SKW.
OR SKW heeft contact opgenomen met MR over de verhoging van de tarieven voor de
BSO. De tarieven zijn nu omhoog gegaan, zou komen door toename studiedagen en
tussentijd.
Vooralsnog gaat de pleinwacht na de zomervakantie nog steeds door met inzet vanuit SKW.
OR SKW snapt niet waarom de ouders van de BSO moeten betalen voor de tussentijd van
alle kinderen. Inge gaat dat nu verder uitzoeken.
Besloten deel (vanaf 17.00)

●
●

Evaluatie Coronaperiode + vooruitkijken naar komend schooljaar
Bezetting MR

Actiepunten voor komend jaar:
-

Jaarplanning maken
MR map via mr@mkcdeamstel.nl eigenaar maken
voortaan MR leden alleen via mr@mkcdeamstel.nl mailen, alleen werken vanuit dit
adres
schoolgids 20/21
voorstel maken voor wisseling MR leden
Verkiezing voor 2 leden (oktober / november nieuwsbrief communiceren)
kwaliteitsmonitor bespreken? Vertraging vanuit STAIJ.

