Notulen MR vergadering 21 september 2021
Aanwezig: Theo Lendering, Karien Helmink, Ruud Leuverink, Kim Verwaaijen (voorzitter) en Hanneke
Colenbrander (notulist).
Agendapunten:
1
Opening en mededelingen

2
3

Vaststellen agenda
Vaststellen notulen vorige
vergadering

4

MR Reglement en
huishoudelijk reglement

5

6

7

8

Besproken:
Kim opent de vergadering om
19.02 uur.
Ruud deelt mede dat Wis &
Wierig ons op de hoogte houdt
van hun ontwikkelingen voor het
kindcentrum. Zij hebben een
andere invalshoek dan wij. In
oktober is er weer een afspraak.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen van 6 juli worden
vastgesteld.

MR reglement gaan we vanaf nu
opnemen in de agenda van de
eerste vergadering van het
schooljaar.
Er wordt mee ingestemd. Het
wordt opgestuurd naar Brigitte
Nijenhuis om te documenteren.
Karien zoekt het huishoudelijk
reglement op van de GMR.
Verkiezingen MR lid: Theo is 4 Er komt een stukje in de
jaar lid en stelt zich
Gaanderwijs over Theo, hij stelt
herkiesbaar.
zich herkiesbaar. Mochten
andere ouders zich kiesbaar
stellen, dan worden er
verkiezingen uitgeschreven.
Voor nieuwe PMR leden komt er
een stukje in de interne memo.
Terugblik/update corona
Eerste week was het al raak met
huidige maatregelen /
2 groepen in quarantaine. Prima
naleving
contact met GGD. Inmiddels is
het protocol aangepast. GGD
bepaalt nu wat er moet gebeuren
(nauwe contacten). Testen voor
niet-gevaccineerden wordt 2x per
week geadviseerd.
SOP Pro8 2020
Het plan is al vastgesteld. Dit plan
(schoolondersteuningsprofiel) wordt gebruikt door het
samenwerkingsverband; waar
ben je als school goed in? Waar
blink je in uit? Welke kinderen
kun je opvangen?
Update GMR
Er is nog geen vergadering
geweest.

Actiepunten:

Hanneke stuurt de
notulen als PDFbestand naar Ruud.
Kim geeft ondertekend
reglement aan Ruud, hij
stuurt het naar Brigitte.

Kim maakt voor
herkiesbaarheid van
Theo en PMR een opzet
voor
Gaanderwijzer/interne
memo.

9

Rondvraag

10

Sluiting

Hanneke: afscheid Lucy (we
schrijven in het boekje, Ruud en
enkele andere teamleden
vertegenwoordigen Gaanderwijs)
en afscheid Arno (voorstel 19
nov, 19.30 uur).
Hanneke/Kim: BBQ/samenzijn
van team, OV en MR?
Kim: bijdrage jaarvergadering OV,
welke bijdrage levert de MR? De
presentatie van vorig jaar kan
gebruikt worden.
Oudergeleding moet instemmen
met ouderbijdrage. Anne van Kan
moet hiervan op de hoogte
gebracht worden.
Kim: de leerlingenraad is bezig
met een film. Zij willen graag met
een klein gezelschap een keer
een vergadering bijwonen om
met ons te sparren.
Kim sluit de vergadering om
19.50 uur, met dank aan onze
inzet.

Volgende vergaderingen schooljaar 2021-2022:
16 nov, 11 jan, 22 febr, 12 april, 24 mei en 28 juni

Hanneke stelt datum
aan Arno voor.
Kim pakt
BBQ/samenzijn met
Anne van Kan op.
Kim vraagt ook na of
we een bijdrage
moeten leveren voor
de jaarvergadering en
stelt haar op de hoogte
van de instemming
voor de ouderbijdrage.
Theo bekijkt de
agenda’s en kiest er 1
uit om de
leerlingenraad bij uit te
nodigen.

