Agenda van de 5e MR-vergadering 2019-2020 van de
Plaats: bestuursbureau
Datum: 23 juni 2020
Aanvang: 19.00 uur
Eindtijd: ca. 21.00 uur

________________________________________________________________
1. Opening
Door Koos, fijn dat we ‘live’ kunnen vergaderingen.
2. Mededelingen
Geen
3. Vaststellen agenda .
Een ingekomen stuk, komt bij punt 9b op de agenda.
4. Vaststellen verslag: Concept notulen 19 mei (1. redactioneel, 2. n.a.v.)
Vastgesteld.
5. Jaarverslag en jaarrekening (stukken komen vrijdag)
Het verslag van de accountant is vandaag binnen gekomen. Verslag is positief,
volgens de accountant zijn we ‘in control’.
Er is dit jaar een positief saldo, dat komt door de inkomsten vanuit het Rijk, de
uitgaven komen nog, maar het geld moest in 2019 geboekt worden. Vandaar het
grote verschil tussen het begrote en gerealiseerde resultaat.
Het is plezierig om wat reserves te hebben, zeker gezien de huidige uitgaven van de
staat, het zou kunnen dat er na de corona-periode bezuinigingen komen.
Er is subsidie aangevraagd voor leerlingen die in de afgelopen periode achterstanden
hebben opgelopen. Het kan zijn dat we, als dat nodig mocht blijken, een eigen
coronafonds oprichten zodat we alle leerlingen die dat nodig hebben kunnen helpen.
Er wordt bij de verdeling van deze gelden gekeken naar waar deze leerlingen zitten,
het wordt dus niet met een verdeelsleutel over de vestigingen gewerkt.
6. Overgangsnormen en slagingspercentages (ter informatie volgens mr-reglement)
De resultaten zijn erg goed dit jaar. De resultaten zijn wellicht iets geflatteerd, dat
komt uiteraard deels door de bijzondere periode. Toch zijn er volgens de directeuren
geen leerlingen geweest die het niet verdiend hebben.
7. Verschuiven vrije dag 2 juni 2020 (ter instemming volgens mr-reglement)
De mr stemt in met deze datum.
8. Protocol anderhalve meter (vraag/verzoek-ter bespreking)
Het lijkt erop dat we na de vakantie zonder anderhalve meter beperking voor
leerlingen naar school kunnen. Collega’s moeten wel afstand houden. Er komt een
nieuw protocol voor deze nieuwe situatie. Er zal nog steeds rekening gehouden
moeten worden met de anderhalve meter, dat betekent dus iets voor de docent in het
lokaal, maar ook in de gangen. Er worden verschillende opties onderzocht, zoals het
oprekken van de lesdag, zodat er dan iets minder verkeersstromen in het gebouw
zijn. Na de toespraak van de minister-president zal de vo-raad samen met de bonden
en het laks eerst een protocol opstellen. Daar houden we ons uiteraard aan.

Het is nog de vraag wat er gaat gebeuren met collega’s (of partners van collega’s) in
risicogroepen en met leerlingen die ouders of huisgenoten hebben die tot de
risicogroep behoren. Vermoedelijk komt ook daar morgen meer duidelijkheid over.
Er zal zo spoedig mogelijk een nieuw protocol rondgestuurd worden.
9. Vergaderrooster (vraag/verzoek/ter bespreking)
De vergaderingen worden in de agenda gezet.
10. Ingekomen stukken
Er is een vraag vanuit het Augustinus, over de RI&E.
We zoeken uit van wanneer de meest recente versie is. Vanuit de mr komt er een
arbo-commissie die deze zaken in de gaten houdt. Paul en Jan Gerhard bieden aan
om plaats te nemen in deze commissie. Na de vakantie gaan we hier verder mee.
11. Rondvraag
Geen
12. Sluiting
Koos dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

