MR notulen 09-11-2021
Agendapunten

Actiepunten

Aanwezigen
-

-

Personeelsgeleding: Tamara (directrice), Eliza (leerkracht),
Anna Marijke (intern begeleider) en Kiki (leerkracht en
secretaris)
Oudergeleding: Robert (voorzitter) en Derkje
Extra aanwezigen: Arnold (geen lid van de MR en dus geen
stemrecht)

1. Mededelingen/korte punten
-

-

-

-

-

Voor de samenstelling van de MR wordt gekeken naar
leerlingaantal en er moet een evenwicht zijn tussen ouderleerkracht. Voorlopig zullen er twee ouders en twee
leerkrachten deelnemen, wellicht wordt dit later uitgebreid.
Arnold en Lilian zijn mogelijk geïnteresseerd. Anna Marijke is
nog een enkele keer aanwezig om de MR op de starten, zij
heeft geen stemrecht.
De MR is een openbare gelegenheid. Ouders die geen lid zijn
mogen aansluiten, maar zij hebben geen stemrecht.
Instroming NT2-leerlingen: 3 peuters, 3 kleuters en 6
leerlingen in de schakelgroep.
Begroting komend jaar (2022/2023) wordt door
businesscontroller gegeven. De businesscontroller zal dit
presenteren aan de MR. Robert kijkt naar de rechten van de
MR leden m.b.t. begroting
Inval blijft een probleem. Protocol inval wordt door Tamara
verstuurd naar MR. Aanpak o2g2 wordt maandag
besproken.
De buitenkant van het schoolgebouw wordt gerenoveerd en
er komt nieuw meubilair. Hopelijk is dit eind dit schooljaar
klaar.
Anna Marijke stuurt de MR documenten van afgelopen
schooljaar naar de MR.
Robert neemt contact op met Tina om inloggegevens voor
de MR academie aan te vragen. Alle MR leden volgen de
scholing voor de volgende MR.

Robert zoekt rechten
MR uit m.b.t.
begroting. En vraagt
inloggegevens aan
voor de MR
academie
Tamara stuurt
protocol inval naar
MR
Anna Marijke stuurt
documenten vorig
schooljaar
Iedereen doet de MR
academie

Kiki geeft tijdstip MR
Voor de samenstelling van de MR wordt gekeken naar leerlingaantal door aan Lilian
en er moet een evenwicht zijn tussen ouder- leerkracht. Voorlopig
zullen er twee ouders en twee leerkrachten deelnemen, wellicht

2. Samenstelling, tijdstip en plaats MR

wordt dit later uitgebreid. Arnold en Lilian zijn mogelijk
geïnteresseerd. Anna Marijke is nog een enkele keer aanwezig om
de MR op de starten, zij heeft geen stemrecht.
De volgende MR is op 9 december om 16.00 uur op school, de keer
daarna om 19.30 uur via Teams, de keer daarna om 16.00 uur op
school, de keer daarna om 19.30 uur via Teams, enz. Kiki geeft dit
door aan Lilian.

3. MR academie
Samen een stukje van de MR academie gevolgd.

4. Volgende MR
Het volgende vooroverleg (Tamara, Robert en Kiki) is op donderdag
2 december om 14.30 uur via Teams.
De volgende MR is op donderdag 9 december om 16.00 uur op
school. Indien de coronamaatregelen dit niet toelaten is het via
Teams.

