Notulen MR-vergadering
Maandag 14 maart 2022
__________________________________________________________________________________
Aanwezig: Ronald, Nienke, Martijn, Armijn, Reinder, Heidi, Debora en Sabrina (online)
Afwezig: Wilma
Notulist: Heidi
Vergaderdata schooljaar 2021-2022
19.15-20.30 uur
Maandag 20 september (afscheid Eefje en Coralda)
Maandag 22 november (scholingsplan en begroting)
Maandag 17 januari (voorbereiding presentatie aan ouders en schoolplan)
Maandag 14 maart (schoolplan)
Maandag 9 mei (schoolgids deel 1)
Maandag 13 juni (schoolgids deel 2 en jaarplanning MR vaststellen voor schooljaar 2022-2023)
1. Opening
2. Notulen en actielijst
N.a.v. de actielijst:
 Armijn heeft kleine wijzigingen op de website doorgevoerd en toestemming gevraagd aan MRleden of hun naam vermeld mag worden op de site
De overige actiepunten worden weer meegenomen.
 De notulen van 17 januari 2022 zijn na een kleine wijziging goedgekeurd en kunnen op de website
geplaatst worden.
3. Ingekomen stukken
Verslag GMR
4. Functies en taken MR-leden:
Voorzitter: Martijn
Secretaris: Heidi
Vicevoorzitter: Armijn
Ouderparticipatie en communicatie: Nienke en Heidi
Veiligheid: Martijn en Wilma
Huisvesting: Reinder
Financiën: Armijn en Sabrina
Kwaliteitsbeleid: Ronald en Debora

Ouderparticipatie en communicatie: Nienke en Heidi
Aantal ouders misten het stukje over KCE-vakken, vooral de beoordeling.
Veiligheid/verkeersouder: Martijn en Wilma
Geen mededelingen.
Huisvesting: Reinder
Geen mededelingen.
Financiën: Armijn en Sabrina

Geen mededelingen.
Kwaliteitsbeleid: Ronald en Debora
Geen mededelingen.
Rondom Coronamaatregelen volgen wij de maatregelen van het RIVM.
Moeten alle maatregelen goedgekeurd worden door de MR? Als er goed keuring van de MR gewenst
is, dan is Ronald Mom het aanspreekpunt.
5. Schoolplan
Reinder gaat aan de slag met het schoolplan.
6. Continurooster
Hanneke heeft online het verslag toegelicht en vragen beantwoord. We maken afspraken over de
vervolgstappen.
- Team informeren (in bouwvergadering van 15-2 en via mail)
- Ouders informeren (per mail)
- BSO en bestuur informeren
7. Nieuws uit het team
 Martine is nog niet hersteld. De plusklas gaat voorlopig niet door. Er wordt nagedacht over
een oplossing.
 Paulien gaat na de voorjaarsvakantie uit de groep i.v.m. haar zwangerschap. Willian werkt nu
dins-, woens- en donderdag. Kim op maandag en vrijdag.
 Mayke doet de RT vanaf heden op donderdag.
 Amanda bouwt weer op naar haar oude werkuren.
8. Rondvraag
Martijn: Kunnen studiedagen op maandag of vrijdag, zodat kinderen langer vakantie hebben.
Actiepunten
 20-9-2021 Reinder benadert PR-groep om te denken over het meer naar buiten treden van
de school.
 14-3-2022: Armijn mailt de controller van het bestuur over budgetaire regels.
 14-3-2022: Heidi neemt de opmerking van aantal ouders over het missen van het stukje over
KCE-vakken, vooral de beoordeling mee naar de bouwvergadering.

