
MR bericht 15 september 2022

Datum 15-09-2022
Aanwezig Joyce (JG), Peter (PS), Kostis (KP), Lonneke (LW), Leonie (LO) en Stephan (SvS)
Afwezig Sigrid (SM)
Notulist Leonie (LO)

Agenda

Welkom Lonneke en Peter
Lonneke en Peter treden dit schooljaar toe als lid van de MR.

Notulen MR 21 juni 2022
We bespreken de notulen en stellen ze zonder wijzigingen vast. Met dank aan SM.

MR bericht 21 juni 2022
Het MR bericht wordt ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan SM.

Notulen GMR 28 juni 2022
LO licht de besproken punten toe.

Voorzitter/Secretaris
JG wordt tot voorzitter benoemd. LW wordt tot secretaris benoemd. PS geeft aan bereid te
zijn de notulen en het mr-bericht van alle vergaderingen te maken.

(MR)Jaarverslag 2021-2022
JG zal ook dit jaar het jaarverslag opstellen.

Showtime groepen 3 -7
JG licht toe dat - na een aantal jaren - showtime weer is georganiseerd. Het team is erg
positief over showtime in deze vorm. Ook de terugkoppeling van de ouders is heel positief.

Start schooljaar
Het schooljaar is goed gestart.

Foto MR
Vanwege de afwezigheid van SM schuiven we het fotomoment door naar de volgende
vergadering.

Startgesprekken
De startgesprekken zijn door de leerkrachten en de ouders heel positief en prettig ervaren..
Het is goed na te denken wat we willen met het formulier dat op voorhand door ouders
moet worden ingevuld. Dit jaar hebben de kinderen een ander formulier ingevuld en dat
leidde tot andere onderwerpen tijdens het gesprek.



Agenda samen met SvS
Personeel
De vacature die per 1 november 2022 is ontstaan voor vakleerkracht gym is vooralsnog niet
ingevuld.

Basisvaardigheden
Zoals verwacht vindt een verhoging van de lumpsum plaats onder de noemer
basisvaardigheden. Dit is heel positief. SvS zal de basissubsidie aanvragen.

Protocol Corona
Het kabinet heeft in samenwerking met de sectorpartijen een (middel)lange termijn
strategie ontwikkeld t.a.v. covid-19. Uitgangspunt is om de scholen open te houden. In het
protocol corona zijn naast de algemene kaders ook de schoolspecifieke kaders uiteengezet.
Het protocol ziet er goed en doordacht uit. SvS beantwoordt een aantal vragen.

De MR stemt (na aanpassing) in met het coronaprotocol.

Highlights
SvS licht de highlights toe.

Jaarplan
SvS licht het jaarplan toe en beantwoordt de vragen.

Rondvraag
Geen.


