Notulen MR donderdag 24 maart, 20.00 uur
Aanwezig: Daisy, Marjolein, Sander, Eline, Ankie, Femke, Marleen en Melissa van Eekelen
Afwezig: Eva

Agendapunten Wat doen we ermee

Bijlagen, betreft, extra informatie

Welkom/mededelingen
Notulen/actielijst

Brief naar Gea Koops over zomerschool is
niet naar tevredenheid beantwoord. Tweede
brief is niet verstuurd omdat er tussendoor
een mail/enquête zomerschool kwam. De brief
wordt nu alsnog verstuurd. Ook naar andere
MR/GMR over hun ervaring.
Vervanging Eline en Ankie. Rik komt voor
Ankie, Er wordt nog gezocht naar een collega
vanuit de kleuterbouw.

Ingekomen post
GMR

Contact met Wytske Bijlsma van De Rank nav
hun vraag over overschakeling naar
continurooster. DE voorzitter van de MR heeft
telefonisch contact gehad.
Ze gaf aan om van gedachten te willen
wisselen tussen de MR’en. De voorzitter
communiceert terug dat dat goed is. Genoeg
animo van onze kant.

Het MR blad is digitaal bij Penta. Nu moet het
nog verspreid worden.
Schoolnieuws

Driedaagse team (23, 24, 25 mei)
We moeten een nieuw schoolplan schrijven.
Eerste 2 dagen in het teken van missie/visie.
Wat is de stip op de horizon? Derde dag op
school met een extern persoon.
Team verbinding.

Vakantierooster 22/23

Paasdata staat verkeerd vermeld. Het moet
6-10 april worden.

Formatie 22/23

Begeleiding, we hebben meer uur dan onze
formatie door NPO gelden.
Teldatum wordt verplaatst naar 1 februari
(straks zitten we 1 feb op 370 leerlingen)
Beweegmanagement wordt verhoogd naar
0,8 fte.
Qua realisatie boven onze formatie, stukje
NPO-geld en bestemmingsreserves die dit
jaar besteed moet worden.

Informatie vrijwillige ouderbijdrage

MT heeft gesprek gehad met OV ivm met
verandering van wettelijke wijziging van de
ouderbijdragen.
Van deze bespreking zijn notulen, er is een
brief door het MT naar OV gestuurd (nog geen
reactie op gehad) en er wordt een financieel
overzicht vanuit OV gestuurd richting MT (nog
niet gehad).
Sander wil nog een keer aansluiten bij een

OV-vergadering om daar de situatie te peilen.
Schoolreis bespreken

Vanuit het MT: Wanneer maak je een besluit
over dingen waar kosten aan zitten, waar het
geld niet voor binnen komt (wetswijziging in
de ouderbijdrage).
Afgelopen jaar is er een Wingerd-dag
georganiseerd. Dit jaar is door het MT
besloten om geen schoolreis te doen.
MR: stelt kritische vragen over dit besluit.
MR heeft over het wel of niet doorgaan van
schoolreisje 21/22 geen
instemmings/adviesrecht. MR adviseert om
dit besluit zo spoedig mogelijk te
communiceren naar de ouders.
Krijgt het schoolreisje in de toekomst een
andere invulling, dan geeft de MR aan dat er
een eenduidige visie moet komen. De vraag
is of de MR hier advies of instemmingsrecht
in heeft?

Advies goede medezeggenschap bespreken

Doorschuiven naar de volgende vergadering.
Secretaris mailt het nogmaals rond.

Rondvraag/mededelingen

Borrel/etentje aan het eind van het jaar.
Volgende vergadering woensdag 11 mei

