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Vastgesteld

Aanwezig:
Ouders Ernst-Jan Bergman, Majid El Khayami, Wilko de Lang
Personeel Jamila Zarraa, Annette Lust
Schoolleiding Marja Hamers

Afwezig:
-

1. Agenda
a. Begroting 2023 Marja

Marja licht de begroting toe. De MR geeft positief advies op de begroting.

b. Cameratoezicht Wilko
Wilko vraagt of er cameratoezicht is op school en door wie de beelden kunnen worden
geraadpleegd. Marja geeft aan dat er sinds kort camera’s zijn geplaatst. Deze zijn
geplaatst voor de veiligheid van gebouw en mensen, en zijn niet bedoeld om bij kleine
incidenten te raadplegen. De beelden kunnen worden geraadpleegd door directie en
conciërge en worden 21 dagen bewaard. Er zijn informatiebordjes geplaatst waarop het
cameratoezicht is aangekondigd.

c. Vacature PMR Ernst Jan
Het lijkt niet goed te lukken om de vacature in de personeelsgeleding te vullen. Marja gaat
het team nog eens informeren over het belang van de medezeggenschap. Ze gaat
zoeken naar een kandidaat. De MR heeft geen bezwaar tegen aanpassing van de
vergadertijd, als het daarmee makkelijker is om een derde PMR-lid te werven.

d. Vergroening schoolplein Ernst Jan
Er is onder ouders een oproep gedaan voor een groencommissie, om het schoolplein te
herinrichten. Bedoeling is via NL Doet ouders te vragen om mee te helpen. Het bestuur
van SPO is enthousiast en wil de ontwikkelingen volgen. Ernst Jan zal zelf ook in de
groencommissie participeren en de MR steeds informeren.

e. Gezamenlijke online werkomgeving MR Ernst Jan
Marja heeft Cloudwise gevraagd om een veilige omgeving in te richten waarin de MR kan
samenwerken.

f. Inspectiebezoek Marja
Op 24 januari a.s. komt de Inspectie onderzoek doen naar de onderwijskwaliteit binnen
SPO, op de indicatoren Onderwijsproces, Veiligheid en schoolklimaat en
Onderwijsresultaten. Marja geeft aan dat de school nog hard onderweg is om te komen
tot de beoogde onderwijskwaliteit maar dat de school daar nu nog niet is. Marja zal een of
meerdere ouderbijeenkomsten organiseren om ouders te informeren over de
verbeteringen. Deze presentatie zal tevoren met de MR worden voorbereid.
De Inspectie zal tzt ook met ouders en MR willen spreken. Volgende keer bepalen we wie
vanuit de MR het gesprek zou willen aangaan met de Inspectie.
De OMR zou voorts graag regelmatig worden geïnformeerd over de doorgaande leerlijn.
Marja zegt toe daar steeds op terug te komen in de volgende vergaderingen.
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g. Personeel: ziekte & afwezigheid Marja
Er is een aantal leerkrachten ziek en er is een leerkracht die minder wil werken. Dit stelt
Marja voor de moeilijke taak om te zorgen voor vervanging. Dit lukt helaas niet in alle
gevallen, en het blijft een punt van aanhoudende zorg.

h. Rondvraag
■ Schooltijdenwijziging: hebben de kinderen voldoende tijd voor de lunch? Het is

belangrijk om de lunchtijd te blijven monitoren, omdat er signalen zijn dat
kinderen in sommige groepen niet hun trommeltje kunnen leegeten. Marja zal dit
in de gaten houden en het komt terug bij de evaluatie van de
schooltijdenwijziging.

■ Overblijven: kan het overblijfgeld via de Parro-kassa worden afgerekend? Marja
zal dit onderzoeken.

2. Volgende overleggen

Woensdag 18 januari 2023
- Inspectie
- Verkeersveiligheid
- PMR Vacature
- Evaluatie schooltijden
- Personeel en vacatures
- MR aflopende termijnen?

17:30-19:30

Dinsdag 21 maart 2023
-

17:30-19:30

Woensdag 17 mei 2023
- Betaling ouderbijdrage en overblijfgeld

17:30-19:30

Dinsdag 20 juni 2023
-

17:30-19:30
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