Agenda deelraad Obs Portland

Datum
Plaats
Aanvang

: 26-05-2020
: Via Skype
: 19:30

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen MR
Mail gekregen van ouders uit groep 8. Hier maken we een apart agendapunt van. Punt 11 GMR
wordt vervangen.
3. Mededelingen Bevoegd Gezag
4. Ingekomen stukken
5. Notulen vorige vergadering
Is vastgesteld.

6. Thuisonderwijs
We wachten op het protocol van de overheid voor starten 8 juni. Vanuit personeel is er
tevredenheid over het continurooster vanaf de meivakantie. De afstand van 1,5 meter is vooral
in de onderbouw lastig. Afspraken met de BSO gaan goed. Er zitten nu nog 14 leerlingen thuis. De
laatste tijd ligt er veel rommel op het plein. School is hierover in contact met gemeente en de
wijkagent.

7. Werkverdelingsplan
PMR heeft hier met Olivier naar gekeken. Er is goed nagedacht over de opslagfactor. Hij is met
aanpassingen nu akkoord.

8. Rolprofielen OBS Portland
De MR heeft aangegeven dat ze ook graag rolprofielen zien voor leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel. Dit wordt volgend jaar toegevoegd. Er waren nog

wat vragen over wanneer het team inspraak heeft en wanneer niet en over de
beschreven rollen.
9. Groepsverdeling 2020-2021
Is akkoord en afgerond
10. Verkiezingen MR
PMR gaat procedure in gang zetten. Er wordt een mail uitgezet naar ouders waarin ouders zich
kunnen aanmelden met de juiste aanmeldtijd. Voor de volgende vergadering hopen wij twee
nieuwe ouders voor de MR te hebben.
11. Brief ouders groep 8
Brief t.a.v. adviezen is opgelost met groepsleerkrachten en directie.
12. Rondvraag
Erik vroeg zich af of de bankrekening van de MR verwijderd kan worden aangezien deze rekening
nu op Erik zijn naam staat. . Er is afgesproken om hem op te maken en daarna te verwijderen en
daarna te declareren als er iets betaald moet worden.
De werkdruk gelden worden met de PMR besproken en de schoolgids moet op de agenda voor
volgende vergadering.

