Notule MR 12-1-2021
Aanvang: 19.00 on line
1. Welkom
Linda afwezig

2. Notulen vorige vergadering
Aanmerkingen:
 Experimenteerregeling cluster 4 moet nog starten, aanmelden voor 1 mei 2021.
Conceptplan voor eind maart/begin april in MR bespreken.
 Vader Chaira voor GMR is gevraagd maar nog geen antwoord ontvangen.
 Marja past vorige notulen aan.
 Marja vraagt Gerard notulen op de website te zetten.
 Sonja vraagt na of Campina actie bevalt.
3. Aanmelden rondvraag
 Sanne vraagt om uitleg over oefentherapie door externe binnen de school aangezien zij
vernomen heeft dat de huurprijs behoorlijk hoog is. Haar vraag is of dit binnen de school blijft
bestaan. Sonja geeft uitleg dat dit iets is van de gemeente. Het bestuur/school gaat daarover
in gesprek met de gemeente. Het is onderdeel van een groter vraagstuk. De projectgroep
inrichting gebouw Griegstraat 2-4 gaat zich hierover buigen.



MR Wederom gevraagd stukken eerder aan te leveren.
Data voor de rest van het jaar plannen.

4. Mededelingen
 Kleuterbouw: Verbouwing is afgerond. Groepen zijn verhuisd. Meubilair komt eind januari.
Binnen de begroting gebleven. Team is van plan een vlog te maken over jonge kindvleugel.
 Er komt een watertap op het schoolplein ivm. Gezonde school.

Personeel:
 Daan officieel zij-instromer per 1 februari
 Yvette gaat als leerkrachtondersteuner werken
 Bionda werkt nu 4 dagen in groep 5 bouwt op naar 5 dagen
 Jennifer met zwangerschapsverlof
 Tim gaat 2 dagen in groep 3 werken en 3 dagen in groep 7
 Jolijn gaat vanaf 22 januari 3 dagen werken in groep 6
 Brigithe wordt leerkracht ondersteuner
 Vacature voor fulltimer kleutergroep. Voor na de voorjaarsvakantie
 Patricia gaat naar de praktijkschool waardoor er een vacature is voor administratief
medewerker,
 Jeroen gaat 1 uur per week opbouwen.
 Hugo 2 uur per week opbouwen.
Laurentiusschool voor SBO
Griegstraat 2
Tel: 015-2570190
2625AN Delft
email: directie@laurentiusschool.nl

5. Veiligheidsplan
Marleen ligt het plan toe. Er komt een nieuw plan aangezien het gebouw er nu anders uitziet ivm. de
verbouwing en verhuizing van een aantal groepen.
Robin gaat in opleiding voor preventiemedewerker Marleen en Robin gaan samen nieuw plan
opzetten.
6. Begroting
Begroting doorgenomen. Er staat 1 vreemd bedrag in. Kopje schoolgeld-ouderbijdrage. Sonja vraagt
dit na. Groot verschil personele kosten 2019 en nu. Duidelijk is dat inhuren personeel enorm zwaar op
de begroting drukt. Ziet er nu veel gunstiger uit.
Verder geen bijzonderheden.
7. Vakantierooster
Concept is nog niet klaar. Dit heeft te maken dat schooltijden nog niet zijn afgestemd met de
strandwacht en jeugdformaat. Dit wordt zo snel mogelijk aangekaart dit af te stemmen om daarna
het vakantierooster compleet te maken.
Punten voor de volgende vergadering:
 Veiligheidsplan
 Vakantierooster


Nieuwe Data:
 Dinsdag 2 maart
 Dinsdag 13 april
 Dinsdag 8 juni
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