Notulen MR-DIR 23 november 2021
Aanwezig:
PMR: Dhr. Van Doorn (voorzitter), Mw. Hinssen (secretaris),
Dhr. Klok, Mw. Eliasz, Dhr. Salden, Dhr. Segers, Mw. Verjans
OMR: Dhr. Boere, Dhr. Aelmans, Mw. Cupers, Dhr. Opbroek
LMR: Mw. Tamaoui, Mw. Chouhabi, Dhr. Ibrahimovic, Mw. Bouaouine
Directie: Dhr. Van de Mortel, Dhr. Hendriks
Afwezig: Mw. Chorus (PMR)
1. Opening en mededelingen
● Dhr. Van Doorn opent de vergadering en heet dhr. Opbroek welkom.
● De commissie PTA heeft nog enkele wijzigingen gekregen. Zij zullen
de wijzigingen bekijken en de aanvraag afhandelen.
2. Vaststellen agenda
Er worden geen agendapunten toegevoegd.
3. Vaststellen verslag 28 september 2021
Het verslag wordt vastgesteld en geplaatst op de website van de school.
4. Meerjarenbegroting en beleidsvoornemens
Dhr. van de Mortel licht de begroting en de beleidsvoornemens toe.
Maatregelen die genomen zijn in het verleden zorgen nu voor minder
negatieve resultaten. Als alle subsidies wegvallen, draait de school
negatief. Dankzij de inkomsten van de NPO-gelden is er de komende
jaren veel bestedingsruimte.
De MR geeft aan dat het handig is te kunnen vergelijken met het
afgelopen jaar door een extra kolom toe te voegen in de begroting. De
directie geeft aan dat dit document beschikbaar is en zal doorsturen aan
de raad.
De raad stelt vragen aan de directie:
Is er gerekend met het huidige gebouw?
→ Ja, er is doorgerekend met huidige gebouw.

De leerlingenaantallen blijven stabiel. Waarop is dat gebaseerd? Hebben
we niet te maken met een krimp?
→ De aantallen zijn gebaseerd op historische getallen en aantallen
leerlingen bij basisscholen. Op dit moment zitten er veel leerlingen in
groep 7 en 8 van de basisscholen. In de toekomst zal dit minder worden.
Het verschil tussen het contract Iddink (bij RCS) en een intern
boekenfonds is groot. Wat is de prognose?
→ De kosten zijn al lager ten opzichte van voorgaande jaren. Kwalitatief
heeft het externe boekenfonds voordelen. In de aanbesteding
SOML-breed moet het bedrag omlaag. De aanname is ook dat het bedrag
omlaag kan.
PR-kosten zijn 0. Hoe kan dit?
→ De kosten zijn ondergebracht onder een andere post, als onderdeel van
het cluster activiteiten.
Er wordt bezuinigd op schoonmaakkosten en daar is veel kritiek op. Wordt
hier het gesprek over gevoerd?
→ Het gesprek is gevoerd en er is uitgekomen dat het voor onze locatie
haalbaar moet zijn. Het is aan de school vrij om eigen uren in te kopen,
maar dat zijn dure uren.
Wat zijn de beleidsvoornemens van dit jaar?
→ in 2024 gaat de nieuwe leerweg in en dat zorgt voor veranderingen. Dit
jaar worden de wensen van competentie-onderwijs verwerkt.
Vorig jaar leek het ook positief, maar het viel slechter uit, we komen
waarschijnlijk uit op -€450.000,-. Hoe kan dit?
→ Er zijn extra kosten in het Corona-jaar (denk aan tenten) bijgekomen,
waar we niet op hadden gerekend. Daarnaast zijn er een aantal extra
incidentele kosten gemaakt. Het exploitatieresultaat is negatief beïnvloedt
omdat er kosten zijn gemaakt op subsidiebudgetten die uiteindelijk niet
toegekend zijn. Daarnaast hebben verschillende
vaststellingsovereenkomsten kosten opgeleverd en er is nog sprake van
overformatie waar geen rekening mee is gehouden. Tot slot is het
ziekteverzuim hoog waardoor meer kosten gemaakt zijn.
De directie geeft aan dat leden zich mogen melden als er nog vragen zijn
of de diepte in te gaan.

→ De MR verleent een positief advies betreft de begroting en
gepresenteerde beleidsvoornemens.
5. Gerealiseerde onderwijstijd
De onderwijstijd is niet gerealiseerd door Corona.
De definitie van onderwijstijd is vastgesteld door de raad. De MR vraagt
zich af of dit correct is toegepast, omdat hier vorig jaar discussie over
was. De MR stelt voor om een commissie te formeren om kritisch naar de
onderwijstijd en de definities te kijken.
Dhr. Broere (OMR), Dhr. Van Doorn (PMR) en Dhr. Ibrahimovic (LMR)
zullen zitting nemen in deze commissie.
6. Veiligheid in en rondom de school
Dhr. Salden heeft het initiatiefrecht genomen om de veiligheid in en
rondom de school te verbeteren. Hij is tevreden over de procesgang,
sinds het voorstel is gedeeld met de directie. Ook ouders en leerlingen
zijn ook cruciaal in deze procesgang.
De directie heeft een idee gedeeld in de raad om het gesprek te openen.
De OMR vraagt aandacht voor het gesprek met de leerlingen hierover.
Dhr. Salden en dhr. Van de Mortel zullen de plannen verder uitwerken en
nadrukkelijk ook de wensen en meningen van de leerlingen meenemen.
De raad zal in het voorjaar, april-mei, de werkwijze evalueren.
7. Jaaragenda
Concept jaaragenda is gedeeld met de raad. Omdat de jaaragenda vorig
jaar erg vol was, is het belangrijk om de hoofdzaken van de agenda te
bespreken in de raad.
De leerlingen onderzoeken of de voorkeur gegeven wordt aan 30 minuten
of 45 minuten lessen (met een verkort lesrooster). De directie zet samen
met de LMR een Google Form uit om dit breed op te pakken.
Verder verzoekt de PMR om de toetsweekmomenten te evalueren. Dit
wordt besproken in een van de volgende teamoverleggen.

8. Competentie-onderwijs
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
9. Burgerschapsonderwijs
De directie vraagt de raad om feedback te geven op het stuk voor de
volgende vergadering. Het stuk komt later op de agenda voor
instemming. De vervolgopdracht ligt bij Dhr. Azizi en Dhr. Maas.
10. Stand van zaken Nationaal Programma Onderwijs
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
11. Huisvesting
Dhr. Hendriks geeft aan dat er een gesprek met de gemeente is geweest
waarde hoofdlijnen besproken zijn. Voor het eind van dit kalenderjaar ligt
er een raadsstuk wat begin 2022 in de raad besproken wordt.
12. Rondvraag
● LMR: prullenbakken of bakjes op tafel in de kantines, zodat
leerlingen hun afval daarin kunnen gooien.
→ De directie pakt dit op met dhr. Wolfs
● PMR: De ontwikkeltijd wordt op een aantal SOML-scholen niet
volgens de regelgeving toegepast. De ontwikkeltijd is niet altijd
zichtbaar opgenomen in de taakbrief.
→ RCS heeft een ruimere regeling dan de CAO betreft
ontwikkeltijd. Op RCS staat 50 uur op de taakbrief, dat verschilt
met andere scholen. Daarmee faciliteert RCS het meest ruim binnen
SOML. De vraag is of dat financieel houdbaar is. Het gesprek
hierover moet in de PMR gevoerd woorden. De leden van de MR die
zitting hebben in de PGMR zullen de vragen rondom ontwikkeltijd
voorleggen aan het CvB.
● LMR: is er al meer bekend over de kerstactiviteit?
→ Deze week komt er duidelijkheid over.
● De secretaris stelt voor om de raad een week de tijd te geven om
akkoord te geven op de notulen na het verzenden, in plaats van de
accordering bij de volgende vergadering, zodat de tijd tussen
vergadering en vaststelling niet te groot is.
● OMR: Is duidelijk wanneer er volledig overgegaan wordt op online
onderwijs?
→ Nee, hier is op voorhand niks over te zeggen.

13. Sluiting
Dhr. Van Doorn sluit de vergadering om 20.10 uur.

