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Notulen MR-vergadering donderdag 16 september 2021

Aanwezig:

Sita Hofma, Marrit Kuiper, Nico van der Wal
Harmke de Jager, José van der Laan, Aaltje Krist

1.
Opening en vaststelling agenda
Om 19.30 uur opent de voorzitter van vanavond, Marrit Kuiper, de vergadering en heet iedereen van
harte. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2.
Ter vaststelling
• Voorzitter, secretaris, GMR-vertegenwoordiger.
Vanuit de oudergeleding is er één nieuw lid, te weten Nico van der Wal, vanuit de teamgeleding
zijn Harmke de Jager en Aaltje Krist nieuw.
Voorzitter: Marrit
Vice-voorzitter: Nico
Secretaris: Sita
Vertegenwoordiger GMR: Sita
• Notulen vergadering 17-06-2021
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op website en ouderportaal worden
gepubliceerd.
• Jaarverslag MR 2020-2021
Ook het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en zal op website en ouderportaal
worden gepubliceerd.
• Vergaderdata: donderdag 16 september, maandag 8 november 2021, donderdag 27 januari,
donderdag 17 maart, donderdag 21 april en maandag 13 juni 2022.
Deze data zijn akkoord.
3.
Speerpunten MR komend jaar
Belangrijke punten voor de MR komend schooljaar zijn corona en meer algemeen het welzijn van de
kinderen, werkdruk en ook, opnieuw, de ouderparticipatie op school.
Het schooljaarplan 2021-2022 zal iedere vergadering geagendeerd worden.
4.
Mededelingen school
• Schooljaarplan 2021-2022
Dit is nog niet klaar, er is uitstel gevraagd. Zodra het plan klaar is, zal Rina die naar de leden
sturen.
• Jaarplan 2020/2021, evaluatie.
Ook deze zal naar de leden gestuurd worden zodra deze klaar is.
• Het schoolkamp is geweest en was een groot succes.
• Start schooljaar
Teamleden vertellen hoe de start is geweest (positief) en geven uitleg over het zgn.
maatjeslezen. Ook geven ze uitleg over het bieblezen op school.
5.
Ingekomen stukken
MR-actueel, nr. 6/7, 17-06-2021

6.
Mededelingen GMR
De eerste plenaire vergadering is maandag 27 september a.s.
Maandag 15 november is de cursus ‘medezeggenschap’ voor (G)MR-leden. Nico gaat er heen.
7.
Rondvraag
Sita: ouders van de groepen 3 en 4 vragen zich af of deze groepen nog wel op schoolreis gaan.
Antw.: jazeker, er zal de leerkrachten gevraagd worden iets te melden hierover in het ouderportaal.
Nico en Marrit: het zou wel fijn zijn wanneer er iets eerder wordt doorgegeven op welke datum de
schoolreisjes zijn.
Marrit: gehoord van ouders dat het jammer is dat de kennismakingsgesprekken na het schoolkamp
waren. Dan kennen de ouders, zeker van groep 7, sommige leerkrachten nog niet eens.
Antw.: dat is praktisch gezien haast niet haalbaar. Maar ouders mogen altijd voor die tijd langskomen
om kennis te maken met de leerkracht.
Marrit: worden de maatregelen op school ook gewijzigd als de coronamaatregelen versoepeld
worden?
Antw.: ouders worden wel langzaamaan weer in school verwelkomd. Bij de kleuters mogen ouders
per tweetal ook een paar uur komen ‘kijken in de klas’. Ook de optredens van de groepen staan weer
gepland. Rina zal gevraagd worden om hier in het ouderportaal iets over uit te leggen.
Marrit: is er een regeling als ouders niet kunnen betalen?
Antw.: jazeker, via stichting Leergeld kunnen ze dit regelen. En ook betalen in termijnen is mogelijk.
Tip: zet dit gelijk in de brief van de schoolreisjes.
8.
Sluiting
Om 20.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

