notulen MR

MR vergadering
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Deelnemers:
Voorzitter:
Secretaris:
Notulist:

14 juni 2022
De hoge Voorde
19.00-21.00 uur MR
Wilma, Denny, Stefanie, Jordi, Liesbeth, Wendy, Sander, Tim
Liesbeth
Wendy
Denny

Nr.

Onderwerp

Actie

0

Opening vergadering
Liesbeth opent de vergadering en heet de nieuwe MR leden
welkom.
Vaststellen notulen 17 mei 2022
Notulen zijn goedgekeurd en kunnen naar Leidienke.
Formatie (ter kennisgeving)
- Formatie besproken zoals deze ook al naar de ouders is
gecommuniceerd. Fijn dat er een mannelijke collega bij is
gekomen. Zo is er een mooie mix tussen jong en oud,
ervaren en startend, man en vrouw in het team.
- De extra tijd voor ICT onder schooltijd om ook met
leerlingen ICT te onderzoeken wordt als waardevol gezien.
- Tim heeft geen reactie van ouders gekregen over de
formatie en ziet dit als een goed teken.
Werkverdelingsplan (ter instemming PMR)
Tim heeft het proces nog een keer met de MR leden doorgelopen.
Hij heeft de taken die er stonden gefilterd op hetgeen noodzakelijk
is voor school en toegelicht. Vervolgens dit met het team
besproken.
- De studiedagen liggen vast en de teamleden zijn hier
verplicht bij aanwezig tenzij je elders verplichtingen hebt.
- De werkdrukmiddelen zijn gebruikt om 10 groepen te
kunnen formeren.
- De teamafspraken voelen als vanzelfsprekend aan.
Schoolprogramma NPO (ter instemming)
- De NPO gelden worden uitgegeven aan klassenverkleining.
Daardoor is er meer maatwerk mogelijk naar de
leerlingen.

Liesbeth

1
2

3

4

Wilma
Tim

Doel

Plaatsen
website
Informeren

PMR

Heeft
getekend
voor
akkoord

MR

Heeft
getekend
voor
akkoord

-

5

6
7

8

9

10

11

Onze leerpleinen boven en beneden worden
aantrekkelijker gemaakt om er thematisch te kunnen
werken, de gangen krijgen duidelijke stilwerkplekken. De
eerste stappen hiertoe worden zo snel mogelijk gemaakt.
Er liggen al mooie plannen klaar en er zijn offertes
aangevraagd.
Verantwoording NPO gelden (ter kennisgeving)
Tim heeft de cijfers toegelicht. Het verhaal is helder hoe de
tijdelijke Coronasteungelden zijn ingezet op school. Deze tijdelijke
middelen worden op een aparte NPO rekening geboekt.
Verslag klachtenregeling (ter kennisgeving)
Er zijn geen klachten binnengekomen bij Tim.
Hoogte ouderbijdrage 2022-2023 (ter instemming OMR)
Er is nog geen bericht binnengekomen over een verandering van
de hoogte van de ouderbijdrage. De Ouderraad gaat over deze
bijdrage. Wendy neemt hierover contact op met de OR.
Rondvraag
Wendy: Jaarplan MR, aan Tim de vraag of hij de doelen voor
komend schooljaar al kan vertellen.
- Tim laat ons een Zo werken wij document zien. Het
document is nog niet klaar en wordt op de studiedag met
het team besproken. Hierin staan 3 punten:
1 Het borgen van afspraken didactisch handelen.
2 Talentgericht werken
3 Aandacht voor PR, goede naam, vergroten
marktaandeel.
Sander: 26 september zal de MR cursus voor nieuwe leden online
plaatsvinden.
Liesbeth: boerderijschool voor groep 6? Het is wel de bedoeling
dat het dit komend schooljaar weer zal doorgaan. Jordi neemt dit
op zich en zal er achteraan gaan.
Samenstelling OMR en communicatie naar achterban
Er is nog geen nieuw OMR lid gevonden. Liesbeth stopt wel dit
schooljaar. Wendy zorgt voor een stukje voor de Nieuwsbrief.
Jaarplan MR (vergaderdata en speerpunten)
Vergaderdata: di 20 september, di 15 november, di 7 februari
Ingrid GMR ook uitnodigen, di 21 maart, ma 27 maart GMR/MR
avond, di 16 mei, di 13 juni Ingrid ook uitnodigen.
De speerpunten van dit jaar blijven staan.
Jaarverslag MR
De opzet van het Jaarverslag door Wendy is besproken en
aangevuld. Wendy stuurt het verslag opnieuw rond ter
goedkeuring.
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-Volgende vergadering dinsdag 20 september 19.00 - 21.00 uur

De MR heeft middels een gezellig etentje afscheid genomen van Liesbeth en Denny.
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