Pr. Margrietstraat 6
8152 BM Lemelerveld
0572-372010
directie.sprankel@catent.nl

Notulen MR vergadering (samen met SAC) dinsdag 26 oktober 2021
Aanvang: 19.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Sprankel
Aanwezig: Mariëtte, Hilde, Erna, Gea, Twan, Sandra
Afwezig m.k.g.: Anja, Kim

1. Welkom & opening door voorzitter Hilde
Hilde opent de vergadering en heet een ieder welkom,
2. Vaststellen van de agenda.
Geen opmerkingen op de agenda.
3. Notulist voor deze vergadering: Twan
4. Notulen vergadering dinsdag 21 september juni 2021
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan Kim. Sandra vraagt Sander
om de notulen te plaatsen op de website.
5. Ingekomen & Uitgegane post
Mail ontvangen vanuit GMR ‘laatste nieuws’, welke is gedeeld met de MRSAC leden. Verder geen ingekomen of uitgaande stukken.
6. Mededelingen van en vragen aan de directie
•

•

Mariette heeft een brief aan ouders gestuurd aangaande aangescherpte
maatregelen vanuit GGD omtrent het coronabeleid: bij corona
gerelateerd klachten dienen kinderen thuis te blijven in quarantaine.
Indien nieuwe maatregelen, zal Mariette ouders informeren.
Het is niet gelukt om Kinderdagverblijf 1 november 2021 te starten, daar de
vergunning nog niet is verleend door de gemeente Dalfsen. Er is in
week 43 een nieuwe aanvraag omtrent omgevingsvergunning richting de
gemeente gestuurd. Nieuwe verwachte openingsdatum is begin januari
2022 (na kerstvakantie).
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7. Mededelingen en nieuws van de GMR
De GMR zoek nieuwe leden, onlangs is de GMR versterkt met 2x nieuwe
ouders en 1x leerkracht. Betsy Ramerman zal in 2023 aftreden als GMR lid van
stichting Catent. Betsy zal het idee van een overkoepelende MR voor de
scholen in Lemelerveld verder oppakken.
8. Begroting
Mariette geeft toelichting over financiële resultaten 2021 en begroting 2022:
• Positief resultaat over 2021 (YTD 2021): +83Keuro, mede door extra
overheidsgelden.
• Teldatum 1 oktober 2021: 242 leerlingen = +8 leerlingen
• Investeringen gepland voor nieuw meubilair, verbeteren van
kleuterplein, grote plein, kunstgras, hekwerk en renovatie van lokalen.
• ICT: (vervangings-) investering in laptops en digiborden
• Begroting voor komende jaren is afhankelijk van leerlingen aantallen,
maar laat stabiele cijfers zien.
Positief advies vanuit MR over de begroting 2022.
9. Schoolondersteuningsprofiel
• Leerlingen aantal 242, schoolweging: 29,76% (afhankelijk opleiding
niveau ouders) dit zijn indicatoren over verwachte schoolprestaties, dit
wordt ook door inspectie meegenomen in beoordeling onderwijs.
Volgende vergadering 7 december 2021 volgt een advies vanuit MR
aangaande schoolondersteuningsprofiel
10. Sluiting door de voorzitter

