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Notulen MR-vergadering 13 april 2021
Aanwezig: Bertio - Anouk T - Miranda- Anouk Willems en Marij
Tijd: 19.00 uur via Teams
Notulen: Miranda
1. Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Marij.
2. Vaststellen notulen 04-03-2021
Iedereen gaat akkoord met de notulen.
3. Benoeming nieuwe directeur
Dhr. Ben Dackers start met ingang van 1 augustus als nieuwe directeur van IKC De Geluksvogel.
4. Studiedag 30-03-2020
Deze dag stond in het teken van leerlingbesprekingen en vakbesprekingen onder leiding van de IBer. Daaruit voortvloeiend werden er groepsplannen opgesteld en diepte-analyses gemaakt.
We mogen trots zijn op het resultaat ondanks de lockdown.
5. Paasviering
De paasviering was erg geslaagd. We zijn begonnen met een paasontbijt; verzorgd door de OWG.
De onderbouw heeft eieren gezocht en de bovenbouw geknutseld. Helaas zijn ook nu weer geen
ouders hierbij aanwezig geweest.
6. Document starters
Dit document is bestemd voor alle startende collega’s, waarin alle belangrijke en praktische
zaken /afspraken kort en overzichtelijk gebundeld zijn.
7. Presentatie begroting en formatie (door Anouk Willems)
Het concept is goedgekeurd door het CvB en moet nog door de Raad van Toezicht worden
goedgekeurd; dan pas is het definitief.
Anouk Willems heeft de begroting en formatie voor komend scholjaar toegelicht.
8. Uitbreiding schooltijden niveaugroep 3 en 4
Het voorstel is om komend schooljaar de schooltijd van niveaugroep 3 en 4 twee uur per week uit
te breiden. Deze uitbreiding wordt dan vormgegeven op de vrijdagmiddag. Dit betekent concreet
dat de leerlingen van deze niveaugroepen op vrijdag ook de hele dag onderwijs zullen hebben.
Hiervoor is de instemming/goedkeuring van de MR nodig.
De MR-leden geven unaniem hier hun instemming voor.
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9. Subsidie inzet Anisa Coels
Vanuit de overheid heeft onze school een extra (kleine) subsidie gekregen om te besteden aan
Bijvoorbeeld extra handen in de klas. Met ingang van maandag 19 april zal Anisa vier dagen in de
week niveaugroep 3 en 4 ondersteunen. Deze ondersteuning loopt tot aan de zomervakantie.
10. Nationaal Programma Onderwijs
Dit is de grote subsidie van de overheid om de “Corona-achterstanden” weg te werken.
Momenteel is er binnen de stichting een denktank gevormd. Ook mogen alle scholen hun
wensen, onderbouwd, kenbaar maken aan de denktank. Zij zullen dit inventariseren.
Het wordt een plan voor twee schooljaren; het geld komt pas na goedkeuring van het
onderbouwde plan in september ter beschikking.
11. Augeo e-learning
Elk teamlid gaat de cursus “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” volgen en
afronden met een toets. Het certificaat wordt bewaard in hun persoonlijk dossier. Alle
teamleden behoren dit certificaat uiterlijk in juli te hebben behaald. Dit geldt voor alle
onderwijsprofessionals binnen MosaLira.
12. Mededeling.
De kennismaking met dhr. Maurice Lambrix van de GMR wordt doorgeschoven naar de volgende
MR-vergadering.
13. Rondvraag
Binnenkort zijn er weer GMR-verkiezingen. Deze keer digitaal. De link hiervoor zal worden
toegezonden.
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