
Notulen MR vergadering

Donderdag 3 juni 2021

Datum: donderdag 3 juni 2021

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Teams vergadering

1. Opening
- Yneke zal zich voorlopig richten op haar basisactiviteiten.

Haar MR taak wordt tijdelijk opgevangen binnen het bestaande MR team.

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 22 april 2021
- Geen vragen/opmerkingen. Ze kunnen geplaatst worden.

3. Mededelingen vanuit de directie

- Update corona

Mail naar ouders gestuurd door Annet. Waarin er nogmaals aandacht wordt
gevraagd aan het blijven naleven van de Corona regels.

Bij scholen om ons heen zien we dat besmettingen nog steeds voorkomen
met alle consequenties van dien. Scherpte is hierin nog steeds erg belangrijk.

- Meubilair

Er is vanuit de stichting toestemming gegeven op het geplande groot
onderhoud. Ook het vernieuwen van het meubilair is akkoord. Rond de
herfstvakantie is de verwachting dat deze geleverd kunnen worden.

- Kamp/klassenuitje/sportdag

Hier is een wijziging op aangebracht ten opzichte van het vorige MR verslag.
Klassenuitjes worden toch georganiseerd. Uiteraard onder strikte Covid19
voorwaarden.

Er zijn wel wat berichten binnen gekomen over de vrijwillige bijdrage.

Deze vragen zijn in goed overleg beantwoord.



Wel zijn wij als MR van mening dat de communicatie m.b.t. deze bijdrage
moet verbeteren. Meer transparantie is gewenst. Jaarlijks levert dit vragen op.

Sabine doet de terugkoppeling naar OR.

- Formatie

Concept formatieplan is gereed.

Er zijn nog enkele variabelen welke binnen 2 weken duidelijk moeten zijn.

Zodat het plan definitief gemaakt kan worden.

- Besteding overheid bijdrage (scholingsachterstand)

Enquêtes worden geanalyseerd.

Voor de Twister wordt een plan opgesteld t.a.v. de bestedingswens.

Deze moet voor de zomer worden ingediend.

Basisdoelstelling is om betere randvoorwaarden te creëren zodat de huidige
docenten zich meer te kunnen focussen op hun basisactiviteiten. Wellicht door
de introductie van een eventmanager.

4. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata)
- GMR overleg zal plaatsvinden op 15 juni
- Extra GMR overleg volgt om aandachtspunten te verzamelen voor het bestuur

voor het nieuwe schooljaar. Belangrijkste aandachtspunt is dat scholen
onderling beter gaan samenwerken/ centraal optrekken. Om de voordelen van
een stichting voor de scholen beter te benutten. Wordt samengevat in een
klein document voor het bestuur.

5. Ontvangen MR mails en informatiedocumenten

- Geen mails ontvangen. De vraag wordt wel gesteld of wij hier extra aandacht
aan moeten schenken. Voor nu gaan we er vanuit dat ouders hun weg naar
de leerkrachten of Annet weten te vinden.

6. Rondvraag
- Alle draaiboeken van feesten en partijen worden op dit moment geactualiseerd. Deze

worden jaarlijks met een addendum aangepast.


