Notulen MR vergadering 6 juli 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

5

Tevredenheidsonderzoeken
(leerling, ouder, personeel)

6

Nationaal plan onderwijs
(NPO)
-update

Besproken:
Kim opent op afstand de
vergadering om 19.04 uur.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen van 25 mei worden
vastgesteld, mits er een stukje
wordt toegevoegd bij punt 8 over
het meedenken/medewerking van
de schutterij
We houden het protocol nog even
vast. Spelen buiten is alleen
aangepast.
Regels rondom mondkapjesplicht
en ouders in school blijft dus ook
dit schooljaar nog hetzelfde. Voor
volgend schooljaar bekijken we
wat de aanpak gaat worden. In de
laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar en eerste nieuwsbrief
van het nieuwe schooljaar wordt
dit naar ouders gecommuniceerd.
Erg positief.
O.a. aandachtspunten onder
ouders:
Verkeersveiligheid; al hebben we
het goed voor elkaar.
Gaanderwijs, Wis&Wierig en
gemeente hebben na de vakantie
hier een gesprek over.
Speelmogelijkheden op het plein;
we hebben een mooi plein met
BeweegWijs belijning, maar
weinig speeltoestellen.
Begeleiding/uitleg werkwijze
huiswerk kan beter. Dit wordt ook
door de kinderen genoemd.
Aandachtspunten zijn weggezet in
het jaarplan. Het onderzoek is al
gepubliceerd.
In de vorige vergadering is het
besproken en er is mee
ingestemd.
Er zijn al leermiddelen
aangeschaft.
Ruud deelt de samenvatting waar
de financiën in staan en de

Actiepunten:

Hanneke stuurt de
notulen als PDFbestand naar Ruud.

7
8
9

10

11
12

13

14

medewerkers die hieruit betaald
worden.
Flyer over NPO Gaanderwijs staat
al op de website.
Nu focussen we ons op de uitvoer.
Brief OWC tbv NPO
Er was al instemming, dus voor nu
geen bijzonderheden.
Update formatieplan 2021Er is mee ingestemd door Kim en
2022. PMR akkoord?
Hanneke.
Update
Er is mee ingestemd.
schooltijden/vakantierooster Er is een 2-daagse toegevoegd.
2021-2022 instemming
MR Reglement en
Ruud heeft een PDF-bestand uit
huishoudelijk reglement
2017 en deelt dat via mail. Theo
kan er een Word-document van
maken en dan kunnen we het
aanpassen.
Kwaliteitskaart vervangingen Fijn dat er een kaart is met
stappen en afspraken.
Update GMR,
Deze vergadering is niet
vergaderrooster 2021-2022
doorgegaan.
bekend?
Volgend schooljaar wordt dit weer
opgepakt worden.
Data GMR:
7 okt
9 nov
7 dec
2 februari
31 maart
18 mei
21 juni
Rondvraag
Karien: graag een keer fysiek
vergaderen.
Hanneke: BBQ plannen of even
zomer afwachten? Wat doen we
met een bedankje voor Arno
Gerritsen?
Kim: Lucy neemt afscheid. Doen
we iets als MR voor haar afscheid?
Ja, namens team, MR en OV. Ruud
pakt dit op.
Sluiting
Kim sluit de vergadering om 20.04
uur, met dank aan onze inzet via
teams!

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

Kim en Theo nemen dit
punt mee naar een
volgende vergadering.

Hanneke polst bij Arno
naar
wensen/mogelijkheden.

