Notulen MR-vergadering datum: 15 september 2021
Aanwezig: Bas, Remco, Jorike, Sandra, Jessica, Willeke
Afwezig: Notulen: Willeke
Directie: Jan
Aanvang: 20.00 uur Sluiting: 21.30 uur
Agendapunt
1. Opening

Bespreking en eventuele actie / besluit
We zijn gestart met de OR samen in het kader van elkaar
leren kennen en kijken waar we elkaar kunnen versterken.
Jan bespreekt het aanschaffen van Schoolkassa. Dit omdat
de penningmeester van de OR in mei heeft opgezegd en er in
het nieuwe schooljaar nog geen nieuw penningmeester zich
had aangediend. Gelukkig wel net voor deze vergadering. Er
zijn vragen over Schoolkassa en de verantwoording qua
kosten. De PM van de OR heeft een voorstel gemaakt voor
de ouderbijdrage. De keuze wordt gemaakt om de bijdrage
niet te verhogen, maar wel een optie toe te voegen om extra
geld te doneren als ouder.

Rond 20.45 uur gaat de MR en OR uit elkaar om zelf te
vergaderen.
2. Vaststellen notulen Goedgekeurd.
vorige vergadering Dit jaar graag de notulen proberen binnen twee weken bij de
leerkrachten en ouders te hebben via mail en app.
3. Mededelingen
● Jan heeft Schoolkassa aangeschaft → besproken met ouderraad
directie
● NPO gelden:

4. Taakverdeling MR

Maaike is aangenomen om groep 8 te ondersteunen voor drie
ochtenden in de week. Chantal, Cora en Sandra ondersteunen
ook de groepen 1, 4, 4/5 en 5.
Ook wordt de Horn Campus opgericht op woensdagmiddag door
Maaike en Chantal. Er wordt dan een aantal weken gewerkt aan
bepaalde doelen. Instructie is live en daarna is er een
instructiefilmpje voor thuis en in de klas. Campus start in oktober.
We starten met groep ⅞. Mocht blijken dat er te weinig animo is
of er meer kan wordt er gestart met andere groepen.
● Ouders in de school. Jan vraagt of wij willen nadenken over het
weer toelaten van ouders in de school en op welke manier na de
versoepelingen. Dit agenderen we (zie punt 8).
● Jaarplan: is nog niet helemaal af. Deze komt via de mail.
Invulling MR:
Voorzitter: Remco
Secretaris: Jessica, Sandra
GMR: Jorike, Bas en Willeke

Jessica en Sandra zijn aanspreekpunt voor Jan. Willeke zal de notulen
eventueel maken mocht dit nodig zijn. PMR zal voor iedere vergadering
zich kenbaar maken bij de leerkrachten of via teamvergaderingen.

5. Vergaderdata

6. MR Academie

Continuïteit van MR besproken i.v.m. zittingstermijn en overdracht om MR
en het beleid te borgen.
Vergaderdata: donderdag 28 oktober 19.30 uur. De andere data volgt als
er duidelijkheid is vanuit de GMR. Plus twee data aan OR doorgeven (13
jan 19.30/ 27 juni 19:30) om weer samen te vergaderen.
● MR Academie: online cursussen die je kunt volgen.
Vorig jaar is er een MR basiscursus gevolgd door de toen
zittende leden. Is een fijne cursus om te doen.
●

Checken wat binnen het MR Academie valt. Valt hier bijvoorbeeld
ook juridische bijstand onder? → Jessica

7. Terugkoppeling
GMR/OR/Klankbor
dgroep
8. Ouders in de
school

Vergaderdata en
notulenschema

Er is nog niets van de GMR vernomen. Hier wachten we op.

We gaan ervan uit dat Jan dit vraagt als een voorinventarisatie (huidige
situatie zo houden, alleen in de ochtend, zoals vroeger of iets anders). Als
MR staan we er niet onwelwillend tegenover om ouders op andere
momenten in de school te vragen. We adviseren wel het lijntje met de
ouders in de gaten te houden. Benieuwd wat uit het team komt hierover.
Aandacht voor nieuwe instroom (bijv. wel een week kind in de klas
brengen), contact voor ouders moet worden bevorderd voor beide locaties.
Donderdag 28 oktober

Actiepunten

Wat?

Wie?

6.

MR Academie uitzoeken

Jessica

8.

Ouders in de school
bespreken met directie

Jessica/Sandra

Status

