Notulen MR vergadering 9 december 2021
Aanwezig: Bas, Karen, Karin, Betty, Bianca en Johanna (Vinnie afwezig)

1. Opening: Karin opent de vergadering

2. Informatie vanuit de directie:
Bas begint met de punten die nog besproken moesten worden uit de laatste
vergadering.
Taakbeleid: Instemmingspunt
Info-avond ouders groepen 5 t/m 8 wb toetsen (CITO/IEP)
Ellen en Bas hebben dit overlegd. Ouderavond wordt gepauzeerd naar
wanneer het weer kan. Beter niet online maar fysiek.
Afspraak: -Ouders groep 8 worden uitgenodigd voor informatie IEP toets.
-De andere ouders worden geïnformeerd door Bas.
•

Visie van de school (bespreekpunt)
De Visie is geformuleerd. Werkgroep is hier in augustus mee
gestart.
Opmerkingen vanuit de MROG worden besproken. Er wordt een
kleine wijziging aangebracht wb de leeftijd van de kinderen en een
aanvulling op de visie wordt toegelicht door MROG.
Afspraak: Aanvulling op de visie gaat naar de werkgroep/visual
wordt gedeeld met de MROG.

•

HB onderwijs (informeren) Bas licht dit toe.
Shanne werkt dit uit voor onze school. Per februari starten we
hiermee. Zoals het er nu uitziet gaan hier zo’n 20 kinderen voor in
aanmerking komen.

•

Inrichting groep 1/2 (informeren)
EPS heeft een eerste voorstel gedaan. Deze is goed ontvangen. De
leerkrachten hebben hier erg kritisch naar gekeken. We zijn bezig
om een aantal veranderingen wb meubilair uit te proberen. Hoe
geven we les? Past het binnen het Reggio onderwijs? Wat hebben
we nodig?

•

Coronamaatregelen (bespreekpunt)
Ouders zijn tevreden over hoe het team dit oppakt. Alles verloopt
soepel.

•

Begroting (informeren)
Begroting is goedgekeurd. We kunnen de plannen uit het

schooljaarplan gaan uitvoeren.
•

Status van het MR jaarverslag (Vraag van Bas)
Hier zijn we nog niet mee bezig.
Bas neemt dit op met Johanna.

•

Mr gelden
MROG vraagt zich af wat hiermee is gebeurd.
Bas legt uit dat een deel gebruikt is voor het etentje en er nog een
deel openstaat. MR gaat in overleg wat we met het deel dat nog
over is gaan doen.
(Luchtkwaliteit verbeteren dmv planten in de school?)

•

Vertrouwenspersoon
MROG vraagt of we deze hebben en wie het is/zijn.
Bas legt uit dat er twee personen zijn. Dit is centraal geregeld door
de stichting.

•

Agenda MR vergadering
MROG geeft aan de agenda erg summier te vinden. Ze willen de
invulling graag met vaststaande jaarplanning aanvullen

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Nieuws van:
• Arbo
• Team
• GMR
• SAC
• Verkeerscommissie

6. Rondvraag
-Andere invulling van de agenda
-Bericht van de OR wb communicatie.

Volgende vergadering op donderdag 10 februari om 19.30 uur.

