Notulen deelraad Obs Portland
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig

: 01-02-2021
: Digitaal
: 19:00 uur
: Olivier, Marcel, Ilhame, Ronald, Erik, Shannon

Agendapunt

Inhoud

Actie

1.

Opening

-

2.

Mededelingen MR

-

Rekening AOB voor het servicepakket. We maken er
eigenlijk nooit gebruik van. We gaan even navragen van
wat voor services we gebruik kunnen maken. Kunnen
we alleen maar bellen als we een vraag hebben of zijn
er andere dingen waar wij geen weet van hebben.
We zetten het servicepakket door.
3.

Mededelingen Bevoegd Gezag

-

Op de volgende agenda het vakantierooster van
2022-2023 zetten.
4.

Ingekomen stukken

-

5.

Notulen vorige vergadering

Instemmen1

Zijn tot nu toe nog niet gemaakt, er waren veel MR
leden afwezig.
Marjolein de Heer was aangesloten vanuit het team. Die
had een vraag over de begroting over de verdeling
materiaal/personeel. Volgens Olivier is de begroting in
orde. Begroting is goedgekeurd.
6.

Mobiele telefoons leerlingen in de school.
Marcel had een vraag over het gebruik van mobiele
telefoons in de school. In de krant had hij gelezen dat
basisscholen kampen met het probleem dat kinderen
foto’s van elkaar maken tijdens het omkleden voor/na
de gym. Olivier gaf aan dat zolang hij directeur is op
school hij nog nooit melding hiervan heeft gehad. Maar
dat betekent niet dat we 100% zeker zijn dat het nooit
gebeurt. De afspraak is telefoons uit en in de tas en in
de kleedkamer is toezicht. Maar het is niet waterdicht.
Het is goed om dit eens op de agenda van de
bouwvergadering van de midden-/ bovenbouw te
zetten.
We moeten het in het team ook eens hebben over het
douchen na de gym en nadenken over een verbod op

1

Instemmen: De MR stemt in met een inhoudelijk stuk waarover het eerder geïnformeerd is en waarover
(indien noodzakelijk of op eigen initiatief) overlegd is.

douchen.
7.

Corona
Op dit moment zijn er veel besmettingen maar geen
ernstig zieken. De grootste angst zit hem in de bezetting.
Er zijn geen invallers beschikbaar. Dus bij besmetting
leerkracht komt er een hele klas thuis te zitten.

informeren

8.

NPO-gelden voortgang

informeren

Op het eerste zicht ziet de voortgang er goed uit maar
er missen veel uitslagen ivm veel zieke kinderen. Het
kan dus nog veranderen. Dit punt meenemen naar
volgende vergadering.
9.

GMR

Informeren

Judith de nieuwe bestuurder was vorige week tijdens de
vergadering aanwezig. Het ging over het teruglopende
leerlingenaantal. Dit wilde zij actief gaan oppakken. Ook
is ze bezig met het probleem rondom de ventilatie in
het gebouw.
10.

Rondvraag/afsluiting

-

Marcel: Hoe staat het met de aanmeldingen van nieuwe
leerlingen. Olivier gaat even uitzoeken hoe het precies
zit qua aantallen.
Ronald: Hoe gaat het met de vrijwillige ouderbijdrage?
Tot nu toe is er een hoger percentage die de bijdrage in
de eerste periode hebben voldaan.
Ronald: Hoe staat het met de resultaten van CITO? We
zitten op dit moment te wachten op de uitslagen.
Vanwege de vele zieken duurt het allemaal wat langer.
Volgende vergadering kunnen we dit bespreken.
Vergaderdata: 28 september, 9 november, 14 december, 1 februari, 15 maart, 26 april (studiedag), 31 mei, 28 juni.
Actiepunten:
Wie?

Wat?

Wanneer?

