Notulen MR vergadering 29 juni 2021
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: De Klif
Notulant: Esther
Aanwezig: Martijn, Sharon, Susanne, Hanneke, Sanne, Sandra, Esther, Esther en Jasper

1. Opening van de vergadering en ingekomen post/mail/GMR

2.

aanpassen Notulen: eerst een ouderraadpleging.
Nieuwsbrief ouders: stukje bijvoegen dat als ouders meer informatie willen, ze de notulen na
kunnen lezen
Werkdrukmiddelen: budgettering staat sinds vandaag vast en kan gedeeld worden.
Actiepunten: bijgewerkt

3.
Brief ouder hitte protocol
Arno heeft contact gehad met de desbetreffende ouder van de brief. Meters zijn geplaatst, maar
wordt nu niks mee gedaan. Arno heeft een brief opgesteld richting Pieter van Driel over het
ventilatiesysteem. MR wilt Pieter van Driel uitnodigen (door Arno laten uitnodigen) om een MR bij te
wonen betreffende dit onderwerp.
4.
Formatieplan
Groepen indeling en werkdrukmiddelen. Wens voor compleet formatie plan. Zie actielijst.
5.
Veiligheid en mentaal welbevinden: samenvatting van de resultaten van WMK afname.
Leerlingen worden vergeleken met afgelopen jaar. Leerkrachten niet, volgt nog. Update van
document. Leerkrachten tijdens studiedag laten invullen (Susanne). Ouders mogelijk tijdens
rapportgesprekken (Arno).
6.

NPO gelden

Aan de hand van de schoolscan van de intern begeleiders is een format opgesteld. Moet nog gedeeld
met het team op korte termijn. Wijzigingen in format stuurt Arno rond. MR wil laatste week
samenkomen om vragen te stellen en in te stemmen.
7.

Activiteitenplan MR 2021-2022: jaarplanning einde vakantie door Sanne. Start 28 september?

8.

Rondvraag

9.
Afscheid MR leden: Martijn, Sandra en Esther nemen afscheid van de MR. Zij zijn bedankt
voor de inzet van afgelopen jaren.
10.
Evaluatie afgelopen jaar
Jaarverslag moet opgesteld worden.
11.

Nieuwsbrief: Er is een stukje voor de nieuwsbrief opgesteld.

12. Sluiting vergadering
Actiepunten:
Wat
Notulen aanpassen: ouderraadpleging

Wie
Hanneke

Verantwoording Werkdrukmiddelen afgelopen jaar. En budgettering nieuwe
schooljaar.
Op de jaarplanning zetten: Informatie opvragen bij Kion over doorstroom aantal
kinderen naar de Oversteek en andere scholen
Aan de zorg vragen of zij een bericht willen schrijven aan ouders over terugkoppeling
toetsen
Brief opstellen Pieter van Driel ventilatiesysteem/uitnodigen door Arno

Arno

Compleet formatieplan adhv leerlingen aantallen (in vergelijking met de staffel) met
toelichting als er wijzigingen plaatsvinden in keuzes
Werkdrukmiddelen verantwoording: zelfde soort concept als NPO gelden.
Ouderbetrokkenheid: Met Bianca startgesprekken lijst doornemen/aanpassen
Jaarplanning MR
Taken MR leden
Jaarverslag
Contact werkgroep creatief: Meer muziek in de klas
Stukje nieuwsbrief

Sanne
Arno
Sanne contact
met Arno
Arno
Sanne en
Arno
Susanne
Sanne
Martijn
Hanneke en
Roy
Susanne
Esther

Klaar?

