Notulen MR vergadering 24-01-2022

Aanwezig: Manon Peeters (voorzitter), Reny Hermens, Gonda Louwers, Laura Beckers, Yvonne
Kuijpers, Jelly Laeven, Warda Boutaibi, Ilse Gruithuijzen Carlijn Draibas (notulist)
Afwezig: Floor Wintermans, Arabella Ganzeman
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur.

Wat willen we uit de MR halen?
De mural wordt besproken.
Belangrijkste aandachtspunten:
Teamgevoel MR vergroten (zowel informeer als formeel). Plan: etentje met MR plannen.
Zichtbaarheid verbeteren voor de achterban (ouders en leerkachten).
Voorstellen: ouderportaal / MS Forms gebruiken.
Hiervoor verschillende kanalen benutten die aansluiten bij de doelgroep.
Meer ruimte voor input vanuit de achterban creëren. Rondje mededelingen voor iedereen kan
sowieso ingepland worden. Iets wat korter dan 1 minuut bespreektijd heeft mag bij de
mededelingen, anders een agendapunt laten maken.
Het nieuwe activiteitenplan moet nog opgesteld worden, hier kan zeker beschreven worden wat we
als MR willen bereiken. 21 maart kunnen we ruim tijd inruimen voor het opstellen van het
activiteitenplan.
Actie allen: Van te voren het huidige activiteitenplan goed doorlezen.

Begroting 2022
De bezuinigingsopdracht is besproken tijdens de studiedag en bij het MT.
Laura geeft een update.
Het is sowieso zeker dat er nu nog geen heterogene groepen gemaakt zullen worden. Er is te weinig
tijd om dit voor te bereiden. De visie van de school moet dan ook herzien worden.
Voorstel wat er nu ligt is om de NPO gelden te gebruiken om een leerkracht aan te houden. Zo
kunnen er kleinere groepen blijven bestaan zodat er betere aandacht is voor elke leerling.
Het komende jaar zal dan gebruikt moeten worden om gedegen onderzoek te doen naar een
toekomstbestendig plan betreft het invoeren van heterogene groepen. De MR adviseert om hierbij
vooral vanuit visie te redeneren en niet vanuit bezuinigingsbelang.
Vanuit MR is er geen bezwaar voor genoemd plan.

Warda vraagt hoe het staat met het inzetten van de NPO gelden tbv de achterstanden in de klassen.
Er wordt nu volop in kaart gebracht in welke groepen en bij welke leerlingen er hiaten zijn. Hier
wordt ook al veel extra ondersteuning op ingezet vanuit bijvoorbeeld de RT.
Kansenongelijkheid ligt op de loer. Is daar oog voor vanuit de school? In hoeverre wil je binnen
schooltijd de achterstanden wegwerken, of laat je het bij de ouders liggen waardoor ouders het zelf
gaan betalen die dat kunnen? Hier gaan we volgende keer mee verder.
Laura gaat met dit punt naar het MT, en komt hierop terug.

NPO gelden (Margreet de Leeuw sluit aan vanuit GMR)
Margreet geeft een toelichting
De begroting voor de NPO gelden van 2021-2022 is nu voor 97% goedgekeurd.
Wat wordt er gedaan met de 3% (€8000,-)
Salto houdt in totaal €150.000 in van de 5 miljoen die voor alle Salto-scholen gezamenlijk aan NPO
gelden binnen is gekomen.
Vanaf 1 april wordt de participatiewet van kracht.
De €150.000 is ook bedoeld om het risico te dragen van eventueel ontslag van de
onderwijsassistenten (WW-uitkering). Solidariteit van de verschillende Saltoscholen samen om de
mogelijke lasten te delen. Soort verzekering voor het risico dat volgt op de participatiewet.
Bestemmingsplan voor de gelden ligt er al. Het geld wordt, indien niet benut, weer ten goede
gebracht van de scholen.
Salto zal ook eventuele scholingen aanbieden aan klassenassistenten zodat ze de lerarenopleiding
kunnen doen.
NPO gelden moeten wel verantwoord worden, maar school mag zelf beslissen hoe het geld precies
wordt ingezet. Dus bijvoorbeeld ook management taken die als extra worden gezien door het
meerwerk voor het wegwerken van de Corona achterstanden.
GMR legt uiteindelijk verantwoording af voor de 3%. Margreet komt de realisatie graag toelichten
aan de MR.
Stemming: Meerderheid van de MR stemt in met de bestemming van de volledige NPO gelden.
Communicatie vanuit school (hoe wordt dit ervaren?)
Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering. 10 minuten hiervoor inplannen.
Rondvraag
Wordt de volgende vergadering fysiek gehouden?
Antwoord: ja, op 21 maart vergaderen we weer fysiek.
Op 7 maart wordt de volgende agenda gemaakt, indien er onderwerpen besproken moeten worden,
graag voor die tijd laten weten.
Sluiting
De vergadering wordt om 21.45 gesloten

