Notulen vergadering Medezeggenschapsraad 27 september 2021
Aanwezig:

Elise, Bastiaan Corné Bons en Linda Rietveld

Vergaderlocatie: School
1

Opening en welkom
Linda opent de vergadering met een stukje uit in palm van Gods hand.

2

Vaststellen agenda
Voortgang verkenning continue rooster toevoegen bij ingekomen stukken.

3

Vaststellen notulen vergadering van 11 mei 2021
Het overzicht van de leerlingen wordt uit het SOT gehaald i.v.m. de privacy van leerlingen.

4.

Ingekomen stukken
Kees vraagt of we een datum kunnen aanleveren zodat we een presentatie kunnen volgen
van ouders van Waarde met betrekking tot het continue rooster. Voorstel van date zijn: 22,
29 nov en 13 dec.

5.

Verdelen taken MR
GMR-lid hoeft geen leerkracht uit de MR te zijn.
GMR-oudergeleding: Corné
Voorzitter: Bastiaan of Elise
Secretaris: Linda Rietveld

6.

Website MR
Vanaf dit schooljaar willen we de agenda en de notulen op de website van school plaatsen.
Elise en Bastiaan schrijven een begeleidend stukje voor de website en nieuwsbrief.
Linda levert agenda en notulen aan bij Alie.

7.

Communicatie MR met achterban.
Per vergadering bekijken we of er vanuit de MR nieuws in de nieuwsbrief naar ouders kan.
Voor komende nieuwsbrief vermelden dat er een oriëntatie in samenwerking met de Fakkel
plaatsvindt met betrekking tot een eventueel continurooster.

8.

Jaarplanning MR + vergaderrooster 2021-2022
Volgende vergadering evalueren vernieuwde vorm van TSO.
We stellen het vergaderrooster vast.
We stellen voor fysiek te vergaderen op school. Aansluiten via TEAMS kan wanneer dit beter
in de persoonlijke planning past.

9.

Ambitiegesprek
Tijdig aanleveren van stukken om goed in te kunnen lezen.
Meer zichtbaar zijn voor ouders en collega’s.
De MR aan de voorkant van veranderingen/processen betrekken om ervoor te zorgen dat je
als MR mee kunt denken.

10.

Communicatie vanuit GMR
Woensdag is de eerste GMR vergadering, voor nu geen nieuws vanuit de GMR.

11.

Plan NPO gelden
Leerkrachten zijn tevreden met de keuze voor de NPO gelden.
Op de vergadering van april een terugkoppeling op de resultaten van Spelling en Rekenen
agenderen Hebben de maatregelen het beoogde resultaat opgeleverd?

12.

Zaken van ouders
Geen.

13.

Zaken van het personeel
Geen.

14.

Rondvraag
Geen.

15.

Sluiting
Corné sluit af met een gedicht.

Linda Rietveld

Voorzitter Medezeggenschapsraad

Secretaris medezeggenschapsraad

