MR bericht 23-9-2021
Datum
23-09-2021
Aanwezig Mirella (MS), Kostis (KP), Joyce (JG), Sigrid (SM), Annemarie
(AD), Leonie (LO) en Stephan (SvS)
Afwezig
Notulist
Leonie (LO)

-

Opening/Welkom
JG heet iedereen welkom in het bijzonder SM.

-

Vaststellen notulen MR 5-7-2021
De notulen van 5 juli 2021 worden vastgesteld. Het MR-bericht volgt nog.

-

Vergadering GMR 1-7-2021
De notulen van de vergadering zijn nog niet vastgesteld en worden dan ook voor de
komende MR-vergadering geagendeerd.

-

Voorzitter/Secretaris
JG is ook dit jaar voorzitter en MS secretaris.

-

MR jaarverslag 2020-2021
JG zal het jaarverslag 2020-2021 opstellen.

-

Start schooljaar
Het nieuwe schooljaar is goed gestart. De schoolreis was superleuk. We bespreken of
het wenselijk is om de formulieren voor de startgesprekken in de toekomst te
veranderen. De startgesprekken zelf zijn als zeer waardevol ervaren.

-

Vergadering met SvS:
Jaarverslag 2020-2021
SvS licht het jaarverslag toe. Er zijn ondanks de corona-periode heel veel goede en
mooie dingen gebeurd.

-

Scholingsplan
Het scholingsplan maakt deel uit van het jaarplan.

-

Opbrengstrapportage
De opbrengstrapportage wordt besproken.

-

Schoolondersteuningsprofiel 2021-2024
SvS licht het schoolondersteuningsprofiel toe. Na enkele vragen geeft de MR een
positief advies.

-

Jaarplan 2021-2022
Svs licht het jaarplan toe. We staan wat uitgebreider stil bij de PR, close reading en
het eigenaarschap. Het ziet er goed uit.

-

Corona/start schooljaar
SvS geeft aan dat het schooljaar lekker is gestart. Het is wachten op het nieuwe
protocol en dan worden binnen school ook versoepelingen doorgevoerd.

-

Personeel
SvS licht dit punt toe.

-

Highlights 2021-2022
De highlights worden besproken.

-

Leerlingenraad
Op Prinsjesdag is de nieuwe leerlingenraad gekozen. Maandag 27 september 2021 is
de eerste vergadering.

-

Begroting 2022
SvS vraagt eventuele posten die wij graag begroot willen zien aan hem door te geven,
zodat SvS deze eventueel kan meenemen.

-

Scholingswensen MR
Wij zullen nadenken of er een specifieke vraag is.

-

Rondvraag
Geen

