Medezeggenschapsraad het Mozaïek (Houten & Waalseweg)
Notulen vergadering dinsdag 16 maart 2021
Aanwezig: Ashwin, Chris, Dirk-Jan, Ellen, Joyce, Marina, Marizeth, Sabine
Agendapunten:
1. Opening
Dirk-Jan opent de online gotomeeting vergadering om 19.30.
2. Eindafrekening Begroting OR/MR 2020/2021
● Een samenvatting van de eindafrekening en begroting (OR Houten en Waalseweg)
moet richting Fluenta voor goedkeuring. David (OR penningmeester Houten) moet
nog informatie aan verslag toevoegen en dan kan het doorgestuurd worden aan
Fluenta voor goedkeuring.
3. Meerjarige beleidsplan
● Met de Corona maatregelen was het niet mogelijk om optimaal tijd vrij te maken voor
de vier thema’s uit de Koersplan. Ashwin gaf een overzicht en keek vooruit op deze
thema’s. De hoop is dat in het volgende schooljaar eigenaarschap en coöperatief
leren op papier klaar zullen liggen en ook toegepast kunnen worden. Met de
volgende studiedag worden deze punten zowel als samenwerking binnen het team
verder besproken en uitgewerkt.
4. Groepsindeling / formatie en taak belasting / werkdrukgelden / gelden voor
verbetering kwaliteit volgende seizoen
● Leerling aantallen blijven ongeveer hetzelfde. Ashwin gaf een informatief overzicht van
gelden die beschikbaar zijn voor de formatie 2021/2022. Het aantal groepen (voor
beide locaties) blijft hetzelfde (vaste en extra gelden meegenomen: leerkrachten voor
10 groepen, directeur, IBer, remediërend, conciërge). Ook wordt er gekeken of een
Groep 0 gestart kan worden (in Houten) om de druk op beiden Groepen 1/2 te
verminder. De gelden voor verbetering van Rekenonderwijs heeft de school niet
gekregen, we waren uitgeloot. Er zijn nog een aantal mogelijkheden om extra gelden
binnen te halen en Ashwin gaat erachteraan.
5. Voorbereiding eventuele verkiezingen nieuwe MR-leden (Houten)
● Joyce is aan het eind van haar eerste termijn (3 jaar). Of zij zichzelf herkiesbaar zal
stellen weet zij nog niet maar de procedure voor werving van nieuwe MR-leden moet in
ieder geval opgestart worden. Chris zal aan Dirk-Jan de MR reglement doorsturen en
Dirk-Janj zal dan actie ondernemen om de werving/mogelijke verkiezingen op een
goede manier op te starten. Vorige verkiezing van locatie Houten was online en Bart
Visser (vorige MR voorzitter) kan ook benaderd worden over meer informatie voor deze
optie.
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6. Evaluatie communicatiekanalen (infobrief/website/schoolinfo)
● Ashwin laat de website van de Pijler zien. Het ziet er heel professioneel uit. De
vernieuwing van de Mozaïek website is vertraagd door Corona maatregelen maar zal
in april van start gaan.
7. Terugkoppeling Parro
● Eind februari is het Parro systeem in gebruik genomen als communicatiekanaal tussen
onderwijzers en ouders. Het wordt over het algemeen goed ervaren. Sommige ouders
moeten wel nog omschakelen en eraan denken om niet de leerkracht te WhatsAppen
maar wel in Parro een bericht te sturen. Joyce wil graag dat er een koppeling is tussen
de berichten van beiden ouders van een kind. Nu zien ze niet elkaars berichten aan de
leerkracht. Het is geen goed idee om Parro te gebruiken als ouder app. Het beste is om
voor ouders onderling de huidige WhatsApp groepen van de klassen te houden.
Daar zit de leerkracht dan niet in.
8. Aanstelling nieuwe adjunct directeur:
● Joyce gaf een overzicht van wat er al gedaan is en hoe het traject verder zal verlopen.
Het idee is om de sollicitatiegesprekken op de locatie Waalseweg te organiseren. Daar
is het mogelijk om met een grotere groep aanwezig te zijn. Er zijn al een aantal CV’s
binnen en Ashwin was ook al in gesprek met twee kandidaten. Qua aantal ziet het er
dus goed uit. In de volgende maand (eind april) hopen ze dat het afgerond kan
worden.
9. Ouderbijdragen feest/schoolreis/kamp:
● Ashwin gaf hier ook een informatief overzicht. Er zijn drie scenario besproken met het
team en scenario twee werd gekozen. Ouderbijdragen blijft hetzelfde (2021/2022),
schoolreis voor groep 3-6, Schoolkamp Groep 7-8, Schoolfeest Groep 1-2. 2020/2021
schoolkamp ging niet door. Gelden voor Groep 7 zal gebruikt worden voor kamp in
groep 8 (2021/2022). Over het geld van de huidige groep 8 moet nog besloten worden
hoe het verder besteed zal worden of terugbetaald. Ouders van groep 8 zullen verder
bericht krijgen hierover.
● Ongelukkig is er geen paasontbijt op school dit jaar. Het is niet mogelijk om het
Corona proof te doen. Voor de ander activiteiten van de OR wordt nog gekeken hoe
het ingevuld gaat worden.
10.

Rondvragen:
Marizeth: Er is een vacature voor een ouder gelid in de GMR van Fluenta. Joyce
vroeg om meer informatie. Ashwin en Chris gaven input en Marizeth zal de mail aan
Joyce doorsturen.

11. Afsluiting
Dirk-Jan sluit de vergadering om 21.00
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Volgende vergaderingen aanvang 19.30:
dinsdag 11 mei 2021 (Waalseweg)
dinsdag 13 juli 2021 (Houten)

