Notulen MR
Voorzitter:
Notulant:
Datum:
Aanvang:
Plaats:

Bas
Leon

10 januari 2022
19.30 uur
online via Meet

Opening:
I.v.m. de afwezigheid opent Keith de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen Leontine:
- Corona: maatregelen zijn ongewijzigd, dus net als vóór de Kerstvakantie. We
verwachten dat de extra week vakantie geen of nauwelijks invloed zal hebben op de
(midden) toetsen van Cito. We verwachten dat de resultaten een realistisch beeld
laten zien.
- Personeel: een kleuter leerkracht gaat vanaf volgende week vervangende
werkzaamheden doen buiten de klas i.v.m. zwangerschap en Corona. Vervanging in
de klas is geregeld. Leerkracht van groep 3 start deze week weer na afwezigheid.
- R.I.E.: Is vorig schooljaar afgenomen en we krijgen de info nog te horen.
- AVG: in de notulen zullen de namen van leerkrachten niet meer worden gebruikt.
Ingekomen en verstuurde post:
nvt
Agendapunten:
- Update taakbeleid, jaarplan en ondernemingsplan: het jaarplan zoals genoemd is
eigenlijk het ondernemingsplan en is inmiddels goedgekeurd door de MR. De update
van het taakbeleid volgt in april/mei.
- Update schoolplan: het huidige schoolplan was geldig tot en met 2021. Er is uitstel
aangevraagd bij de inspecteur. Eind dit schooljaar is het klaar en het concept zal ter
instemming worden aangeboden en worden besproken in de MR (rond mei 2022).
- ICT-zaken: Leon heeft rechten gekregen om MR-bestanden op de schoolsite te zetten.
- Vacatievergoeding: volgende week tijdens de cursus die de MR gaat volgen zullen wij
dit punt navragen. Daarna kan de oudergeleding van de MR een standpunt innemen.
Wvttk:
Zijn de leerkrachten klaar om eventueel online les te geven? Ja, er zullen wel verschillen zijn
in aanpak en structuur binnen Classroom.
Vaststellen datum en agenda nieuwe vergadering:
Maandag 21 februari om 19.30 uur, Janina notuleert.
- Samenstelling MR, evt. Lijst aftreden / werving nieuwe leden.
- Concept vakantieregeling komend schooljaar.
- Evaluatie personeelsbeleid.
- Te verwachte veranderingen in formatieplan.
- Evaluatie ondersteuningsplan van het swv (dit ligt bij IB-er).
Besloten agendapunt:
nvt.
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Notulen MR
Rondvraag:
Is de cursus volgende week online? Janina vraagt dit na.

Actielijst
Wat
Template notulen in
drive
Template agenda in
drive
Updaten schoolsite

Wie
Leon

Wanneer
Vóór 21 februari

Leon

Vóór 21 februari

Leon

Vóór 21 februari

Besluiten
Wat

Wanneer

Vergaderdata MR
Datum

Notulant

21 februari om 19.30 uur

Janina

28 maart om 19.30 uur

Keith

9 mei om 19.30 uur

Leon

30 mei om 19.30 uur

Janina

4 juli om 19.30 uur

Keith
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