Notulen vergadering Medezeggenschapsraad 22 november 2021
Aanwezig:
Elise, Bastiaan, Kees, Corné en Linda
Vergaderlocatie: School
1

Opening en welkom door Elise
Elise leest een stukje voor uit: Geloof het maar door Arie Verveer.

2

Vaststellen agenda
We bespreken de punten waar Kees aanwezigheid gewenst is eerst.

3

Vaststellen notulen vergadering van 27-09-21
Punt 3: de namen zijn uit de SOT verwijderd
Er is nog geen teamlid beschikbaar voor de GMR.
Linda stuurt vastgesteld notulen door naar Kees zodat hij op de website geplaatst kan
Worden.

4.

Ingekomen stukken
Geen

5.

Verdelen taken MR
GMR-lid leerkracht: is er dit jaar niet
GMR-oudergeleding: Corné
Voorzitter: Elise
Secretaris: Linda Rietveld

6.

Ouder-/ leerling vragenlijst Succes!
Leerkrachten hebben gezamenlijk actiepunten opgesteld. De meeste punten worden in het
volgende schoolplan gezet. De korte termijn doelen komen in het jaarplan. Korte termijn
doelen zijn al ingezet. Bijvoorbeeld begeleiding op het gebied van hoog en meer
begaafdheid.

7.

Schoolbegroting en formatie
De begroting is door Germa en Kees samen gemaakt. Geen bijzonderheden.

8.

Meer jaren onderhoudsplan
Er is weer een duidelijk rapport opgesteld. Er zijn geen bijzondere dingen.
Geplande werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.

Plan van Aanpak Arbo
Er is een plan van aanpak gemaakt. Een aantal punten zijn al verholpen. Wanneer het gaat
over gevoelsmatige kwesties is het lastig te meten of een doel behaald is.

10.

Communicatie vanuit GMR
Op dit moment is er nog geen voorzitter. Wel is er waarschijnlijk een kandidaat voor het
voorzitterschap. Verder geen nieuws.

11.

Ambitie gesprek delen met directie
Kees geeft aan zich te kunnen vinden in de ambities die we de vorige vergadering hebben
uitgesproken.

12.

Evaluatie TSO door Wasko
Bastiaan heeft dit nagevraagd, we hebben nog geen antwoord. We schuiven het punt door
naar de volgende vergadering.

13.

Overdracht directie
Kees neemt Germa vast mee wanneer het gaat over schoolplannen, jaarplannen,
begrotingen, formatie etc. Germa start het schooljaar op. De eerste maanden is Kees nog
aanwezig op de achtergrond. Germa wordt nu ook al uitgenodigd op studiedagen. Dit om een
soepele overgang te creëren.
De MR zal Germa voorafgaand aan het volgende schooljaar uitnodigen om een vergadering
bij te wonen.

14.

Zaken van ouders
Corona: de oudergeleding krijgt het geluid dat men tevreden is over het huidige Corona
beleid.

15.

Zaken van het personeel
Geen.

16.

Rondvraag
Geen.

17.

Sluiting
Begin je dag met God

Linda Rietveld

Voorzitter Medezeggenschapsraad

Secretaris medezeggenschapsraad

