Notulen deelraad Obs Portland

Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

: 30-03-2020
: Online via Meet
: 19:00
: Marcel, Ronald, Olivier, Erik, Annemieke en Shannon
: Ilhame

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen MR
3. Mededelingen Bevoegd Gezag
Begroting is binnen. Wordt besproken bij punt 7.
4. Ingekomen stukken
5. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.

6. Continurooster
Positieve reacties op het continurooster. Een groot deel van de vrijwillige ouderbijdrage is al
betaald. Tijdens de volgende vergadering moeten we het hebben over het bedrag voor volgend
schooljaar. Er wordt afgesproken om een herinnering naar ouders te sturen die de bijdrage nog
niet betaald hebben.
7. Begroting
De begroting voor aankomend schooljaar is binnen. Ook lopen er nog wat subsidie aanvragen. In
april wordt er duidelijk of deze aanvragen worden goedgekeurd. Het begrotingstekort is opgelost
mede doordat het bestuur nieuwe kaders heeft waarbinnen gewerkt wordt. Olivier zorgt voor de
volgende vergadering voor een overzicht van de begroting.

8. Middentoetsing
De middentoetsing van CITO is net afgerond. De school had deze afgenomen met als doel om te
kijken hoe de toets gemaakt was na corona periode. We hebben de resultaten per groep
bekeken. Spelling en lezen laten over het algemeen een mooie groei zien. Bij rekenen heeft 50%
van de groepen minder groei laten zien dan gehoopt.

9. Statuten/reglementen
De statuten/reglementen van de MR zijn bekeken. Deze zijn weer goedgekeurd.
10. GMR
De laatste vergadering van de GMR ging vooral over de begroting die op dat moment nog niet
binnen was.
11. Vrijwillige ouderbijdrage
Het blijkt voor de OR lastig te zijn om ouders te benaderen die de vrijwillige ouderbijdrage nog
niet betaald hebben. Daarom willen wij de OR uitnodigen om eens te bespreken wat de
mogelijkheden zijn. Ook kunnen we juridisch advies vragen over wat je wel/ niet mag als school.
12. Jaarplan
Meting veiligheid: Vandaag opgestart. Komende weken wordt deze afgenomen in groepen 7 en 8.
Hoekenconcept: De school stapt af van de naam hoeken en gaat werken met landen. Er is nu een
concept tekening waarin alle landen zijn getekend. Olivier heeft deze uitgelegd. Dit is dus nog een
lopend proces. De projecten zijn wel allemaal weer opgestart.
ICT: Het beleidsplan is binnen. Nog niet naar gekeken.
13. Rondvraag en afsluiting.
Marcel: Vraagt zich af hoe het met de herinrichting van het voorplein staat. Het lijkt de goede
kant op te gaan. Er is een ontwerper met een offerte. De gemeente is daar nu mee bezig. Hier
wachten we nu op. Hij vroeg zich ook af of er op dit moment wel in de sporthal gegymd mag
worden omdat sportverenigingen dit niet mogen. Dit mag. Dit staat in het protocol van de GGD
voor het PO
Op de volgende agenda moet de RI&E enquête besproken worden.

