Notulen MR vergadering 23 maart 2021 via MS teams
Aanwezig: Theo Lendering, Ruud Leuverink, Karien Helmink, Kim Verwaaijen (voorzitter) en Hanneke
Colenbrander (notulist)
Agendapunten:
1
Opening en mededelingen
2
3

Vaststellen agenda
Vaststellen notulen vorige
vergadering

4

Terugblik/update corona
huidige
maatregelen/naleving
Formatieplan 2021-2022

5

6

7

8
9

10

Besproken:
Kim opent op afstand de vergadering om
19.02 uur.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen van 9 februari worden
vastgesteld.

We hebben nog geen klassen naar huis
hoeven sturen. Kinderen worden sneller
getest.
We kunnen 12 groepen formeren. Ruud
ligt het plan toe met de aantallen per
groep. Leerkrachten vullen
inventarisatielijst in met
wensen/voorkeuren.
In het werkverdelingsplan wordt alles
beschreven en daar moet de PMR mee
akkoord gaan.
Schooltijden/vakantierooster Er zijn 3 opties en deze worden
2021-2022
toegelicht. De inbreng van de MR neemt
Ruud mee. Hij overlegt dit ook met Wis
& Wierig.
Ruud heeft volgende week een afspraak
met de schutterij en Wis & Wierig. Zij
willen de schutterij voorstellen de
activiteiten van de ‘kermisdinsdag’ te
verplaatsen naar de maandag, zodat er 1
vrije dag overblijft.
AVG
School moet vooraf toestemming vragen
aan ouders voor bv kinderen die op
social media verschijnen. School moet
zich daar aan houden, eigen regie! De
AVG functionarissen van Pro8 zijn ook
ingelicht bij het niet naleven van het
protocol.
Update groepsindeling
Zie punt 5
Update GMR
GMR en Raad van Toezicht hebben
vorige week een meeting gehad. GMR
vergadering volgt nog, dus geen nieuws
voor nu.
Rondvraag
Ruud: tevredenheidspeilingen moeten
worden afgenomen. Ruud heeft hier
samen met Katja naar gekeken. Verzoek
aan Karien en Theo om even kritisch
naar de vragenlijsten te kijken.

Actiepunten:

Hanneke stuurt
de notulen als
PDF-bestand
naar Ruud.

Karien en Theo
bekijken
vragenlijst.

11

Sluiting

Kim sluit de vergadering om 20.14 uur,
met dank aan onze inzet via teams!

Volgende vergadering: dinsdag 25 mei 2021

