Notulen MR-VERGADERING d.d. 24 september 2020

Welkom 18.45 uur Einde 20:00.
(Ingebrachte) agendapunten voor de MR (o.a. uit jaarplan)
Nr. Onderwerp
1 Vaststellen notulen
2 Agendapunten per vergadering
Welk document willen we in de vergadering bespreken?
Bij welke vergadering moet Gerben dan aanwezig zijn

Tijd Uitkomst
5
Vastgestelde notulen
10
Lijst van vergaderdata
met
bespreekdocumenten.
Aanleverdata voor
Gerben
Checken of dit nog
klopt

3 Jaarplan
Zijn we akkoord

15

4 Schoolgids 20/21
Zijn we akkoord

10

5 Corona Protocol
Zijn hier nog vragen over/opmerkingen van ouders
6 Akkoord op communicatieopzet naar ouders
Foto’s aanleveren
Angelina bedanken, marieke en Sabine?
7 Overige vragen

10

Welke acties zijn nog
nodig voor een
handtekening
Welke opmerkingen nog
voordat we
handtekeningen kunnen
zetten

5

10

Notulen: Verzoek om in het vervolg iets uitgebreider te notuleren.

Schoolgids:
Team vindt het slordig dat de schoolgids 19/20 met ons wordt gedeeld. Er is niets aan veranderd etc.
Voorstel vanuit MR volgende keer: 15-04 concept met MR delen. Dan kan deze er nog kritische op/aanmerkingen bij zetten. Dan kan hij 10-06 ter goedkeuring op de agenda.
Acties:
- Vanessa zal vaker aangeven bij Gerben wat er wanneer moet worden aangegeven en wat we
verwachten.
- MR was toch een beetje teleurgesteld dat de aanpassingen van eerder nergens terug te vinden
zijn. Toch zullen we alsnog al onze aanpassingen terugkoppelen.
Gerben bij vergaderingen:
In welke frequentie wordt Gerben verwacht bij de vergaderingen? → In principe iedere
vergadering even met elkaar terugkoppelen. Afhankelijk van de agenda laten wij weten hoelang
hij erbij dient te zijn.

Corona Protocol:
1. Bijzonder dat ouders nu toch de school in mogen! Verbazing over het feit dat dit niet
geïnventariseerd is binnen het team. Er zijn leerkrachten die dit niet senang vinden en ook
ouders in de MR hebben hier hun zorgen over. Voorstel is om het om te draaien: Als
leerkracht en/of ouders het digitaal wil, dan mag dat, en anders op school.
Actie:
- Maarten doet voorstel bij Gerben.

2. Nog steeds rommelig buiten het plein, ondanks oproep in de nieuwsbrief. Heel vaak vol met
fietsen, voor het plein. Looprichtingen en verbod op fietsen voor het hek? Vooralsnog hebben
we geen initiatief voor het fietsenprobleem. Blijven benoemen in de nieuwsbrief!

Communicatie opzet:
- Aan alle MR-leden: Stuur a.u.b. z.s.m. een foto en een kort verhaaltje over jezelf en in welke
kinderen je klas zitten/in welke groep je lesgeeft. Stuur dit naar de MR-mail of naar Nathalie!
- Handig om Marieke en Sabine nog te noemen in de brief van Nathalie
- Communiceren: Iedereen mag aansluiten in het eerste half uur, mits van tevoren aangemeld
(en eventueel met welke interesse).

Overige vragen:
groepsgrootte van 30 overschrijden? → Nee, mits een kind dient te doubleren of een klas over te
slaan.
MR-vergaderingen online of op school? → We kijken per vergadering naar de ontwikkelingen.

