Notulen MR-vergadering d.d. 04-11-2021
Aanwezig: Bodil, Bas, Henri, Rik en Jelmar
Mededelingen
a.
b.
c.
d.

Van de voorzitter: geen.
Van de directie: zie d.
Vanuit de personeelsvergaderingen: geen.
Financiën

ADRES
Witterhoofdweg 1b
9405 HX Assen
TELEFOON
0592 820 570

Zoals het nu lijkt, eindigen we kalenderjaar 2021 op € 0,00. Dit heeft ook de voorkeur, zodat
EMAIL
al het geld dat voor Baggelhuizen begroot is ook daadwerkelijk naar Baggelhuizen
gaat.
dir@baggelhuizen.nl

De begroting voor 2022 is ook door team onderwijs en opvang beoordeeld en teWEBSITE
allen tijde in
te zien. Hieronder een aantal bijzondere/grote posten:
www.baggelhuizen.nl
▪ Plein, aanvankelijk €30.000,- voor begroot, maar is vrijwel zeker verhoogd naar
IBAN
€50.000,-. Marcel Ernens (adviseur huisvesting en facilitaire zaken Plateau) zoekt
op
NL25
RABO 0126 1870 02
korte termijn een aannemer. Aan ons (Rik/Jelmar) de taak om hier kort op te
blijven
KVK
zitten. Er wordt gekeken naar eventuele mogelijkheden voor het aanpassen van
het
64279715
voetpad richting school.
▪ In het kader van kansengelijkheid is aan alle directeuren gevraagd om de kosten van de
schoolreizen mee te nemen in de begroting, omdat overwogen wordt deze als bestuur te
gaan betalen. Dit zou voor onze school uitkomen op ongeveer € 5000,-.
▪ Opleiding personeel: EDI-training voor team onderwijs. The Leader in Me-cursus voor de
collega’s van de opvang en de nieuwe collega’s van het onderwijs.
▪ Extra cultuurbudget, omdat we de afgelopen jaren minder hebben kunnen/mogen doen.
▪ ICT, 2 touchscreenborden (gr. 1/2 en gr. 5) en ongeveer 16 IPads.
e. Secretaris: geen.
Rik verlaat vergadering.
Contact met de ouderraad
De OR heeft aangegeven het prettig te vinden om een paar keer per jaar af te spreken. Henri
geeft aan dat hij wel wil aansluiten bij een OR-vergadering en eigenlijk concluderen we al snel
dat we dit als hele MR wel willen doen.
Verkeersveiligheid
Bas geeft aan dat het parkeren aanzienlijk beter gaat. Deze verbetering lijkt nog wat te
stagneren bij ouders die kinderen naar de opvang brengen, dus hier valt nog winst te behalen.
Henri bespreekt dit op korte termijn met medewerkers opvang, zodat zij dit hopelijk bij ouders
onder de aandacht kunnen brengen.
Er is kort gesproken over het snoeien van de bosschages langs het voetpad naar school. Jelmar
informeert of dit door het beheer van de MFA geregeld kan worden.
Cursus Jelmar
Ingeschreven voor online MR-cursus op 22 november. Bas geeft aan ook nog wel een cursus te
willen volgen, waarbij wordt ingezet op de aansluiting tussen MR en alle andere ouders op
school. Bas gaat dit zelf uitzoeken en komt hierop terug.

De volgende openbare MR-vergadering is op woensdag 2 februari, van 19.30-20.30 uur.

