MR vergadering 23-5-2022 (online)
Aanwezig: Manon Peeters (voorzitter), Reny Hermens (tijdbewaker), Yvonne Kuijpers, Carlijn Draibas
(notulist), Laura Beckers, Ilse Gruithuijzen, Jelly Laeven, Warda Boutaibi, , Floor Wintermans
Afwezig: Arabella Ganzeman, Gonda Louwers

Opening
De vergadering wordt geopend om 20.02 uur

Medelingen:
-

Jelly geeft aan dat zij per direct stopt met de MR, zij krijgt het niet meer gecombineerd met
haar privé-situatie.
Actiepunt: hoe gaan we de MR volgend jaar vorm geven. Wat zijn de richtlijnen qua aantal
leden vanuit personeel en oudergeleding?
Vacatures worden uitgezet, afhankelijk van het aantal leerkrachten dat bereid is zitting te
nemen in de MR, zal er gezocht worden naar een extra ouder.

Jelly verlaat de vergadering
-

-

Floor geeft aan dat zij in de MR wil blijven zolang er geen vervanging is voor haar.
Vergaderdata zijn bekend, deze staan in de agenda en in het nieuwe activiteitenplan. Online
en fysiek zijn afgewisseld, maar hier kan flexibel mee omgegaan worden naargelang de
agenda dit toelaat of vereist.
Etentje MR is in de Effenaar, om 19.30 uur.
NPO plan: de realisatie van afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar worden in het
volgende schooljaar besproken.
Ouderbetrokkenheid wordt voor volgend jaar op de agenda gezet. Uitjes worden afgezegd
omdat er te weinig ouders kunnen helpen.
WMK (werken met kwaliteit) vragenlijst wordt uitgezet, hier kan de MR vragen aan
toevoegen. Hier wordt begin volgend schooljaar op teruggekomen.

Schoolgids:
Deze staat als concept in teams. Deze wordt aan het eind van het schooljaar met de kinderen
meegegeven.
Tekstuele aanpassingen worden begin volgend schooljaar op de website gedaan, hier zijn Arabella en
Laura volop mee bezig.

MR activiteitenplan:
Het activiteitenplan is nu afgerond. Het lijkt een volledig document. De laatste aanpassingen worden
nog gedaan, waarna het document gepubliceerd kan worden.

Rondvraag:
Er zijn vragen gesteld over de groepsverdeling / vacatures. Deze zijn beantwoord.
Ook is er ingegaan op vragen betreft het rooster van vakanties en lesvrije dagen in het nieuwe
schooljaar.

De vergadering wordt gesloten om 20.50 uur.

