Notulen MR vergadering 11 januari 2022
Aanwezig: Theo Lendering, Karien Helmink, Ruud Leuverink, Kim Verwaaijen (voorzitter) en Hanneke
Colenbrander (notulist).
Agendapunten:
1
Opening en
mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen notulen vorige
vergadering
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Besproken:
Kim opent de vergadering om 19.03
uur.
Agenda wordt vastgesteld.
Punt 3: verkiezingen herkiesbaar
stellen van Theo komt deze week in
de Gaanderwijzer. Sluiting is 18 febr.
Zo kan het op 22 febr op de agenda.
Punt 4: quarantaine voor besmette
kinderen is veranderd. Nu 8 weken
immuun.
Punt 6: oudergesprekken -> is de
kwaliteitskaart aangepast?
Notulen van 16 november worden
vastgesteld.
Terugblik/update corona
Er zijn geen veranderingen, ouders
huidige maatregelen /
zijn hiervan op de hoogte.
naleving
2 testen per week worden uitgedeeld
aan kinderen van groep 6 t’m 8.
MR (en OV) op Sharepoint Er zou voor de MR en OV een
(mail 1 december 2021)
Sharepoint omgeving komen. Dit is
makkelijk en veilig. We wachten
reactie van ICT af. Wordt vervolgd.
Bezoek leerlingenraad
Kim heeft dit met Katja besproken en
februari?
zij vindt dit te vroeg.
Graag voor 12 april agenderen.
Fysiek vergaderen op school, met
wederzijdse presentaties.
Update GMR
Karien licht de belangrijkste punten
uit de laatste notulen toe.
7 oktober: NPO gelden,
bedrijfsmiddelen, fusie Timpaan,
werkgroep AVG/IBP zoekt een lid,
planning, data en reglement
goedgekeurd en vastgesteld.
7 december: zij-instromers,
tevredenheidsonderzoek
medewerkers, update corona en
werkgroep, financiën eigen
middelen, werkgroep begroting op
stichtingsniveau, terugkoppeling
evaluatie procedure nieuwe
bestuurder.
Rondvraag
Hanneke vraagt of het jaarverslag
wel gemaakt is.

Actiepunten:

Hanneke stuurt de
notulen als PDFbestand naar Ruud.
Theo zet agendapunt
‘verkiezingen’ 22 febr
op de agenda.
Ruud checkt
kwaliteitskaart
‘oudergesprekken’.

Theo: 12 april
leerlingenraad op
agenda.

Ruud checkt of het
jaarverslag is gemaakt.
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Sluiting

Karien vraagt of het veiligheidsbeleid
weer op de agenda kan. RI&E komt
binnenkort op de agenda.
Kim heeft met Anne van Kan contact
gehad over de gezamenlijke avond.
Deze is uitgesteld.
Kim sluit de vergadering om 19.29
uur, met dank aan onze inzet.

Volgende vergaderingen schooljaar 2021-2022:
22 febr, 12 april, 24 mei en 28 juni

Theo: RI&E en
begroting op agenda
van 22 febr.

