
MR bericht 30-11-2021

Datum 30-11-2021
Aanwezig Mirella (MS), Kostis (KP), Joyce (JG), Sigrid (SM), Annemarie (AD), Leonie (LO) en

Stephan (SvS)
Afwezig -
Notulist Sigrid (SM)

Opening
JG opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Vergadering met SvS:
Corona:
Nieuwe richtlijnen zijn uitgevaardigd. Veel deden we al. De mondkapjes worden door veel
bovenbouwers al gedragen.Sinterklaas gaat door. Sint en Piet testen van te voren. Zij worden
ontvangen in de speelzaal en de onderbouw gaat per klas langs in de speelzaal. Piet komt
even in de bovenbouw. Enkele hulpouders mogen wel even de school in om de sintversiering
op te ruimen. Eventueel een zelftest doen van te voren.
Externen voor zorg mogen gewoon de school in.
Kerstfeest gaat in de avond niet door, alles is na 17 uur dicht en de school dus ook. Er komt
een activiteit op de dag. Eventueel wordt de schooltijd aangepast voor die dag. De viering in
de kerk gaat ook niet door. KP merkt op dat groep 4/5 in quarantaine zit en dat de ander
groep 5 ook geïnformeerd zou worden. Dit is niet gebeurd. SvS geeft aan dat er wel over
gesproken is intern maar dat hij het niet doorgezet heeft. In het vervolg wordt dit
meegenomen.
Verslag klachtencommissie
Er zijn geen klachten binnengekomen.
NIO
De NIO is afgenomen in oktober. SvS licht de uitslag toe.
Personeel
Nieuwe leerkracht aangenomen die ondersteuning gaat doen in verschillende groepen.
WMK strategieën
SvS licht de uitslagen van de WMK van september toe.
Aandachtspunten: het reflecteren op oplossingsmanieren, het toepassen van het geleerde
en het stimuleren van reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen.
Sterke punten: De leraren leren leerlingen strategieën voor denken en leren en de leraren
stimuleren het hanteren van controleactiviteiten.

Nieuwe datum mr januari
25 januari wordt verschoven naar donderdag 27 januari

Begroting 2021-2022
SvS bespreekt de begroting.

MR gedeelte

Notulen mr 23-09-2021
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd met dank aan LO.



MR bericht 23-09-2021
Hier zijn geen vragen over. Bij deze ook goedgekeurd.
MR bericht 05-07-2021
Ook deze is goedgekeurd en vastgesteld.
GMR notulen 01-07-2021
De notulen van de GMR worden besproken. Er zijn verder geen vragen over.
Terugkoppeling GMR 5-10 en 26-10-2021
Deze moeten nog vastgesteld worden in de GMR. Belangrijkste punt dat besproken is het
eigenrisicodragerschap. Zie notulen GMR.
Jaarverslag MR (Joyce)
JG bespreekt het jaarverslag. LO heeft aanpassingen in de tekst gedaan. Hij is nu
goedgekeurd.
School Begroting input
Deze is al klaar, hij ziet er goed uit. De MR moet er formeel advies op geven. Het advies moet
pas worden gegeven als de bovenschoolse begroting definitief is.
Mr cursus(ideeën)
Voor nu zijn er geen echte scholingswensen. Het punt blijft terugkomen op de vergadering.
We gaan kijken of we ook momenten kunnen inplannen om dingen te bespreken die
bijvoorbeeld leven vanuit het team. Personeelsleden kunnen dan ook hun vragen via ons
stellen in de MR. JG zet het op de agenda ergens in januari.
Medezeggenschapsstatuut/GMR reglement
Deze worden allebei besproken. LO licht de belangrijkste dingen toe.
Schoolfruitproject
Is de kwaliteit van het fruit goed? er zijn twijfels over. De leerkrachten houden het de
komende tijd in de gaten.

Rondvraag
Geen vragen


