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Agenda MR vergadering 30 november 2020
Datum
Tijd
Locatie
Deelnemers

:
:
:
:

Voorzitter
Secretaris
Gasten
Aanwezig :

:
:
:
:

Maandag 30 november 2020
19:30 - 21:30 uur
Het Baken
Manorma Gopalrai, Miranda Fänzel, Nadine Heusinkveld, Sander van den Bedem,
Ramon Beijen, Sandra Duits
Sander van den Bedem
Miranda Fänzel
Thijs Hagen
Iedereen

Bijlagen bij agenda:
1
2
3
4
5
6
7

MR jaarplan 2020-2021
Bullet-inn 2 bijlage - Vooraankondiging begrotingsproces
Conceptbegroting 2021
Enquête schooltijden
Formatieplan Het Baken 2020 aanpassing
Voorstel schooltijden
Verslag 5 oktober

Agenda
1. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt

MR - Informatie

2. Keuzes die voorafgaan aan de schoolbegroting
- Toelichting begroting uit bijlage wordt ter advies voorgelegd

MR - Advies

3. Voortgang huisvestingsvragen
- Verkeersveiligheid
- Schoolplein
- Inrichting
- Voorstel start- en eindtijd beide locaties schooltijden

MR – Informatie
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Punten besproken in vergadering:
Ingebrachte mail van ouders over schooltijden.
Ouders werden in de weekkrant geïnformeerd over een optie m.b.t nieuwe
schooltijden/inlooptijden. Deze kwam over als een optie waar vananvond al een
beslissing over genomen moest worden.
Dit bespreken we zo verder na komst Directie

Mail ouder over toegang Parro met andere ouder:
Vraag kwam of dit wel mag en of je als ouders dit ook nog kan weigeren. Na een
rondje ziet niemand hier bezwaar tegen. Wij snappen dat dit, zeker in de onderbouw,
praktisch kan zijn om toch andere ouders te kunnen bereiken.

Begroting:
Er is rekening gehouden met een groei van aantal leerlingen, met als gevolg
uiteindelijk een formatiegroei van 2fte. Van 8 naar 10 groepen gebaseerd op een
gemiddelde groepsgrootte van 24. Over de werkdruk middelen beslist het team. Het
bedrag van de werkdrukmiddelen is per leerling. Wij als Baken geven dit volledig uit.
Geen uitbreiding voor IB en MT.
Wat doorgang kan vinden: verrijkingsgroep, Marga (concierge + Eventmanager),
Ondersteuning, Gymleerkracht (wordt duurder ivm extra bovenbouwgroep. Extra 1
dag een leerkracht vrijroosteren. De bedoeling is dat deze de vakspecialisten
leerkracht de vakspecialisten kan ondersteunen door bijv. de klas over te nemen,
zodat zij vakinhoudelijk echt stappen kunnen zetten. Eventuele extra baten worden
gebruikt om de begroting meer in balans te brengen en niet hier gelijk een besteding
achter te zetten.

Formatie:
Vanaf mei gaan we op zoek (eerst binnen vrijwillige mobiliteit) naar 1 fulltimer (1fte)
en nog een leerkracht voor 3 dagen.

Nieuwe locatie:
- Structurele huisvesting: N.a.v bezoek gemeente is er een brief gekomen
vanuit Team Bos &Mol. Deze organiseren samenwerkingen. Er gaat nu
druk worden gezet om het proces in beweging te krijgen. Voor de
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kerstvakantie komen alle partijen bij elkaar om voor de zomer een
samenwerkingsovereenkomst en programma van eisen klaar te hebben.
Wij zijn als school al betrokken bij het plan, zodat we structurele
huisvesting kunnen realiseren.
-

-

-

-

-

Uitstraling: Bij de nieuwe locatie komt er bestikkering wat Het Baken
uitstraalt. Hiervoor neemt Thijs weer contact op met Marjo Vliek. Zij heeft
het oorspronkelijk ontworpen.
Schoolplein/speelruimte: Over een 2 jaar is de planning dat de Beekzone
wordt opgeleverd. Allemaal tegenover de school. Voor nu wordt er een
tijdelijke ruimte vrijgemaakt om voor ons als bovenbouw te kunnen
spelen. Thijs gaat met de leerlingenraad naar het gemeentehuis om te
brainstormen over de indeling van deze plek.
Verkeersveiligheid: Thijs is met ouders de knelpunten gaan opzoeken en
zijn toen uitgenodigd bij de gemeente. Er zijn drie oversteekpunten als
mogelijkheid. Er is op het kaartje duidelijk aangegeven wat de mogelijke
veilige routes zijn. Er zijn in de wijk echt veilige routes gemaakt. Hier komt
geen bouwverkeer. Dit gaat de gemeente ook handhaven en Thijs gaat dit
ook monitoren. De kinderen moeten we gaan leren hoe ze moeten fietsen.
De veiligste route is via de tunnel. Maar de kortste weg heeft alleen een
groot kruispunt. Het risico is hier hard rijdende auto’s. Thijs gaat de
gemeente nog terugkoppelen over evt. een flitser en we kunnen ook
denken aan spandoeken. Op dat kruispunt moet de snelheid eruit. Er komt
1 inrijroute voor auto’s. Deze wordt t.z.t duidelijk op een kaartje.
Schooltijden: De oudergeleding is op de hoogte om over de enquête
binnen de personeelsgeleding. De oudergeleding had graag gezien dat ze
op de hoogte waren van het voorstel wat in de Weekkrant stond, zodat ze
hier bij jun achterban ook evt. navraag hadden kunnen doen. Thijs stelt
voor om het huidige voorstel goed te onderbouwen en dan vragen of
ouders het hier mee eens zijn. Er zijn meerdere gezinnen die te maken
krijgen met twee locaties.
Bijgesteld voorstel: Pilot in bijlage draaien van maart tot zomer. Ouders
voor de zomer hierop laten reageren.
Thijs gaat dit onderbouwt nog uitwerken en eerst naar MR
communiceren. Daarna wordt het opnieuw in de Weekkrant geplaatst.

Mailadres MR: Kirsten maakt een nieuwe mailadres aan. Want de bestaande werkt
niet goed. Dit wordt ook in de Weekkrant vermeldt met een uitleg erbij.
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