Notulen MR vergadering 3 – 2021-2022
Datum: 22 februari 2022

Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur

Uitgenodigd: Sjoerd/Heleen (vz), Michel, Lotte, Brenda, Tjitske
Notulen: Lotte/Brenda

1.

Tijd

Agendapunt

Wie

19.30

Opening

S/H

2.

Vaststellen Agenda

3.

Vaststellen Notulen
Na goedkeuring komen de notulen op
social schools via Lotte/Brenda en via
Sjoerd op de site.

4.

Actielijst doorspreken

5.

Mededelingen directie
• Corona en maatregelen
Fijn dat er meer versoepelingen zijn en we
weer meer mogen binnen school. Qua
besmettingen hebben we geluk gehad de
afgelopen tijd. Na de vakantie even een
piek, maar nu weer rustig.
• Personeel
-We hebben afscheid genomen van Kim
(Olifanten). Laura is daar gestart.
Ankie (die bij de Panters een tijd heeft
ingevallen) pakt de donderdag en vrijdag
bij de Giraffen op.
Tessa is bij de Zebra’s gestart en werkt daar
de donderdag en vrijdag. Op woensdag
wordt zijn op basis van NPO gelden in gezet
in de bovenbouw.
De Bijtjes zijn gestart en dat gaat heel
goed! Kinderen en ouders lijken er al snel
aan gewend. Julie heeft er een prachtig
lokaal van gemaakt.
-Morgenmiddag hebben we een 2e
studiedag over de Kanjertraining.
-Vrijdag hebben wij een werkbijeenkomst
waarin wij de ontwikkelingen en toetsen
analyseren en de groepsplannen
samenstellen voor de tweede helft van het
jaar.
-We zijn bezig met het inventariseren van
de formatiewensen.
-Ook al bezig met de jaarplanning voor
komende schooljaar.
-Volgende jaar hebben we ook weer NPO
geld, minder maar nog wel uren en
middelen om extra ondersteuning in te
zetten. Die zal vooral gericht zijn op
zelfgestuurd leren en geven van feedback.
-De schoolverlaters hebben dit jaar een
musical.

Bijlagen

agenda
Notulen 07-12-2021

Zie onderaan

Tjitske

I/A
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6.

7.

8.
9.

Input achterban Davinci
-Sjoerd maakt een brief om de DV ouders
te informeren over de financiën.
-Er is ons via Facebook een bericht ter oren
en ogen gekomen, we hebben het
daarover gehad. Het wordt gedeeld met
directie en eventuele vragen mogen daar
neergelegd worden.
-E-mail van een ouder over de
ononderbroken werktijd. PG neemt dit op
met collega’s om te zorgen dat we naar
ouders toe een beter beeld kunnen geven
hoe dit in de praktijk er aan toe gaat.
Input achterban Montessori
-Er ligt veel hondenpoep op het grasveld
naast het kleuterplein. Kunnen we hier een
(ludieke) actie voor opzetten?
Mededelingen/ ingekomen post
Tijdschrift MR gedeeld met Sjoerd.
N

Communicatie
a. PR – zichtbaarheid
Notulen op social schools.
b. GMR – jaarverslag
Doorgenomen.
c. Overleg met OV al geweest?
Door wisseling voorzitterschap en de
Coronasituatie ligt dit even stil. Michel peilt
welke wensen er hierover bij de OV liggen.

11.

Jaarplan
N.v.t.

12.

13.

Michel

Brenda

Organisatie
• Nationaal Programma Onderwijs
Middelen worden momenteel gespaard en
doel is later dit jaar inzetten.
Dit puntje in het vervolg bij mededelingen
directie.
• Verplaatsen studiedag
I.v.m. Corona willen we de studiedag van
22-10 verplaatsen naar 24-06. Dit vraagt
een aanpassing in het jaarrooster. Als MR
stemmen we in met de verplaatsing.

10.

Sjoerd

Inhoudelijk
Wvttk en Rondvraag
- Eens per jaar fysieke MR bijeenkomst.
Verder online doordat dit organisatorisch
prettiger is.
Volgende vergadering zal op school
plaatsvinden.

Zie mail Tjitske/Sjoerd
van 20-01-2022.
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14.

21.15

Afsluiting
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Actielijst:
Nummer

Actiehouder

Omschrijving
Koppelt aan ouders (Jochem, Menno en Richard) terug
of er specifieke vragen zijn over de financiële stukken.

2021-01

Sjoerd en Michel
Conclusie: MR is niet het orgaan om financiële stukken
te delen. MR kan wel vragen meenemen.
Uitzoeken of MR ook stukken kan delen via Social
Schools.

2021-02

MR – Brenda/Lotte/Tjitske?
Jazeker!
Doorsturen/opvragen inloggegevens website voor als
Social Schools niet kan.

2021-03

Tjitske
Sjoerd heeft de inloggegevens

2021-04

Lotte/Brenda/Sjoerd

De goedgekeurde notulen van vorige vergadering
komen na vanavond op social schools en we sturen ze
ook per mail aan Sjoerd.

2022-05

Sjoerd

Stelt een brief op over de communicatie van de
financiën voor DV.

2022-06

Brenda/Lotte

Bespreken in het team hoe we de ononderbroken
werktijd meer of duidelijker in beeld kunnen brengen
naar ouders toe.

2022-07

Michel

Bericht/oproep op social schools om een actie te
bedenken voor de hondenpoep naast school.

2022-08

Michel

Checkt bij Jitze en Coranne of er nog behoefte is aan
een overleg met de MR.

