AGENDA MR VERGADERING
Plaats;
Datum
Tijd;
MR Leden;

Aanwezig
Afwezig
Taakverdeling

Docentenkamer
26-10-2021
16.30-18.00 uur
Ouders
Marloes Martens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Shirzad
(SS), Tamara Bosse (TB)
Directie
Claudia Heusen (CH), Wim van Slijpe (WS)
Docenten
Marian Westland (MW) en Carine Ellermeijer (CE)
CH, AK, TB, MM, CE
WS, MW, KV
• Alex Kuipers (AK);
• Karin Visscher (KV); voorzitter; financiën
• Marloes Martens (MM);
• Sahar Shirzad (SS);
• Tamara Bosse (TB); vice-voorzitter, financiën
• Wim van Slijpe (WS); coördinatie plaatsing documenten website
• Carine Ellermeijer (CE); Notulist.
Wie

1

Opening & welkom
• Welkom
• Vaststelling agenda

2

Vaststellen Notulen
Vaststellen notulen van 21 september 2021.
Acties overlopend voorgaande MR bijeenkomsten 2021/2022:
- 20210921/01 – Jaarverslag MR 2020/2021 opstellen.
- 20210921/02 – Delen jaarplan 2021/2022
- 20210921/03 – Werkverdelingsplan 2021/2022 delen
- 20210921/04 – Nagaan of klimmenrek bij zwarte gebouw
wel oke is, na aantal valincidenten
Plannen lezen voor de volgende vergadering.

3

Ingezonden stukken
• Geen

4.

Instemming / goedkeuring jaarplan 2021/2022
MR moet voor start nieuwe schooljaar 2021/2022 instemming
geven aan het jaarplan 2021/2022.
Volgende vergadering bespreken en dan instemmen.

Tijd
16:30

16.35

Marloes
Wim
Wim
Wim

16.35

Allen

16:35

Allen

17:00

Inclusief speerpunten 2021/2022.
Volgende vergadering bespreken.
5.

Instemming / goedkeuring Werkverdelingsplan 2021/2022
MR moet instemming geven aan het Werkverdelings 2021/2022.
Voltooid. Kan van agenda af.

6.

7.

8.
9.

Directie/UC mededelingen
• Oudercontact in verband met Corona
Voor vakantie brief gestuurd naar ouders, om weer in de school te
komen. Onderscheid gemaakt tussen groepen 1/2 en 3 t/m 8. Met
name om met het naar binnen gaan bij de groepen 1/2, afstand is
te ver om kleine kinderen alleen te sturen.
Afgelopen dagen rustig gegaan, mensen houden rekening met
elkaar. Ouders waarderen het wel weer erg.
We moeten wel goed blijven kijken naar de toch weer oplopen van
de besmettingscijfers.
• Doelen 2021/2022
Meenemen naar de volgende vergadering, met het jaarplan.
Maandag en dinsdag studiedagen over eigenaarschap.
Eigenaarschap ontwikkelen wij via vaardigheden als samen leren,
waar ‘druppels’ onder vallen.
Intraverte betrekken bij ontwikkelen van vaardigheden? (MM)
• Overzicht formatie na teldatum 1 oktober (tov
geprognotiseerde formatie)
1 Leerling boven geprognotiseerde formatie.
Ouders met broertjes/zusjes al een bericht gekregen om vast in te
schrijven. Belangrijk om op tijd in te schrijven.
• Bespreken NPO gelden.
Jessica nu meer in de groepen.
Meer geprofessionaliseerde leerkrachten aangenomen, of
leerkrachten ingezet binnen deze NPO gelden.
Deze leerkrachten worden niet ingezet voor overnemen van
klassen, tenzij zich een bijzondere situatie voordoet.
We kijken binnen de kwaliteitsgelden ook nog naar een
technieklokaal.
• Financiën ; update
We willen heel graag nieuw meubilair. Ons huidige meubilair is
afgeschreven. We zijn in gesprek met ASG hierover, omdat onze
reserves zijn bevroren.
We willen graag leerkrachten mee laten denken over de keuzes
van het meubilair.
Overige punten
- GMR Data al bekend?
Nee, niets over gehoord. Claudia gaat dit navragen.
- Ouderparticipatie speerpunten 2021/2022
Ouders kunnen nu weer meer participeren. Afhankelijk weer
van de besmettingscijfers. Er is een omslag door NPO, doordat
veel intern wordt gewerkt binnen NPO gelden, is bijvoorbeeld
lezen of flitsen door ouders mogelijk veel. Leerkrachten
stemmen dit op dit moment af.
In bieb zou het wel heel erg fijn zijn als er ouders bij komen.
- Verkeer / parkeren
Blijven melden
Alex gaat even kijken of er een aanvraag gedaan kan worden
bij de gemeente om de hekjes door te trekken en ook aan de
overkant op het grasveld geplaatst kunnen worden.
Rondvraag
Geen rondvraag
Sluiting vergadering

CH/WS

17:15

17:30

17:45
18:00

MR DATA 2021/2022
Data MR bijeenkomsten:
1e MR: 21 sep 2021

2e MR: 26 okt 2021

3e MR: 30 nov 2021
4e MR: 18 jan 2022
5e MR: 08 mar 2022
6e MR: 19 apr 2022
7e MR: 31 mei 2022
8e MR: 21 jun 2022 (laatste van het schooljaar 2021/2022)

