Agenda/Notulen MR vergadering
Datum: 31-03-2022
Waar: Op school. Jack via Teams.
Aanvang/tot: 19.15 uur tot 20.30 uur
Onderwerp

Inhoud /besluit

1. Welkom.

Toegelicht
door:
Erik

2. Vaststellen notulen
3. Ingekomen stukken

Iedereen
Erik

Akkoord
- Notulen van de OR vergadering.
- MR Magazine nummer 1 van februari 2022 en nummer 2 van maart 2022 is
binnen.
Marco stuurt het ons weer digitaal.
- Info MR, nummer 1 van maart 2022.
- Vandaag heeft J. een mail ontvangen van een verzorger. Deze mail had
betrekking op de verkiezing van de huidige MR leden.
Antwoord op de vraag van de verzorger; “Een stemming was niet noodzakelijk.”
Jack gaat wel nog even een duidelijk antwoord aan de betreffende verzorger sturen.

4. Onderwijskundige zaken/ Jack
Gebouwelijke zaken

WIE ?

Erik heet de MR-leden van harte welkom.

-

-

Jack/Werkgroep
Groene speelplaats.
Wij gaan van start. Twee leerkrachten hebben zich opgegeven om samen met groene
speelplaats.
Jack en Cindy van de PSZ een werkgroep te vormen. Start? Zo spoedig
mogelijk.
NPO. We krijgen langer de tijd om dit geld uit te geven. We krijgen namelijk
geen personeel. Ook niet bij externe aanbieders. Jack heeft een gymdocent
benaderd om het team te begeleiden. (Nieuwe ideeën/nieuwe lessen met het
huidige materiaal.) Dit is wel pas iets voor volgend schooljaar.

-

-

-

5. Digitalisering van
puntenlijst

Mark

Rol en taken OR binnen school. Hoe gaan we de ouderbijdrage volgend jaar
innen? (Agendapunt OR)
Wat wordt de bijdrage aan onze groene speelplaats? Moeten we nieuwe leden
werven? Hoe? De MR- leden praten hierover.
Hevo (restduur schoolgebouw). Gaan we in de toekomst samenwerken met de
Schatkist? Dit duurt nog wel een paar jaar. (2028 en later) Op 11 april 2022 is
de eerste vergadering. Jack houdt ons op de hoogte.
Doorloop formele documenten schooljaar 2022 / 2023. Movare heeft nog geen
kaders aangeleverd. Daarna kan immers het proces pas beginnen.
Korte info nascholing cursus communicatie. (Wie is hier eigenlijk de baas?) Op
8 april 2022 hebben we onze studiedag communicatie. Het betreft de
communicatie naar leerkrachten en naar ouders/verzorgers.

Wat is de huidige status?
We hebben nog niet gesproken over de digitalisering van een puntenlijst. Wel wanneer
we de rapporten uitgeven en de daaraan gekoppelde oudergesprekken.

Werkgroep
rapport.

De punten van Snappet worden automatisch in ParnasSys gezet.
In de toekomst digitalisering van de puntenlijst
We nemen het mee in de rapport werkgroep.

De kleuters hebben voor de eerste keer een ouderrapport. De leerkrachten zijn positief.

5. Actiepunten

Erik

-

Erik/Yvon
Rapport RIE&E (veiligheid in school) doorsturen naar MR Erik. Volgende MR
vergadering. De meeste punten zijn opgelost/opgepakt. Er staan nog 4 punten
open. Yvon en Erik hebben een overleg met Movare en Jack gehad. Punten die nog
open staan gaan over een langere termijn. Iedereen kan onveilige situaties

aangeven. Eerst lossen we het zelf Lukt dit niet dan met Jack/Movare. Dit punt
blijft steeds op de agenda staan. Open
6.

7. Rondvraag

Agendapunt voor volgende vergadering

Iedereen

-

MR activiteiten moeten op papier. Mark kijkt of er nog een digitaal bestand is.

Mark.

-

MR en Burgerschap moet hand in hand. MR heeft instemming. Er is nog geen
plan. We horen van Jack. Hij vergadert hierover in april 2022.

Jack

Marco;
- Wie is er nu voor Juf. Agnes gekomen? Juf Bianca. Ze heeft de taken van Juf.
Agnes overgenomen.
Erik;
- De schoolreis is op 30 juni 2022. Wij hebben dan onze schoolreis.
Plannen we een nieuwe datum? 23 juni 2022 om 19.15 uur. Op school.
- Het geld van de MR staat nog bij de OR op de rekening. We gaan dit geld besteden
aan de groene speelplaats.
Antoinette
- Antoinette; Promotiefilm mag op de startpagina van onze school..
vraagt Emil

