Notulen MR
Donderdag 20 januari 2022, 20.00 uur, TEAMS
Afwezig m.k.: Anna

Opening
Rebecca opent de vergadering. Anna is afwezig.
Rebecca heet Andrea en Herbert welkom.
Vaststellen agenda.
Geen toevoeging
Herbert en Andrea over nieuwe directeur
De MR heeft van Andrea een mail ontvangen over de BAC en de uitkomst van de
sollicitatieprocedure.
Er zijn een tweetal gesprekken geweest met een kandidaat. De BAC heeft daarop unaniem
besloten om deze kandidaat voor te dragen voor benoeming.
De MR heeft het voorstel tot benoeming ontvangen en neemt hierover vandaag een
besluit.
Startdatum in nader overleg.
Met Ronald worden afspraken gemaakt rond einddatum van zijn opdracht.
Schoolzaken met Ronald
Corona
Aanhoudend effect op groepen – kinderen en leerkrachten.
Deze week besloten om ouders die bijdragen aan het onderwijs weer toe te laten.
Overblijfouders zijn daarmee ook weer welkom. Dat is op vrijwillige basis. Zo kunnen de
leerkrachten normaal pauze houden.
Onderwijsinhoudelijk
Rekenen in jaargroepen: kunnen de kinderen door corona minder goed mengen. Er is sterke
behoefte om dit toch te starten. MT neemt hier nog een besluit over.
Team
Voortgangsgesprekken worden gevoerd. Streven is om dit af te ronden voor de nieuwe directeur
start.
Schoolontwikkelingen
Afspraken gemaakt m.b.t. begeleiding rond ontwikkelingen jenaplan en werkvormen in
stamgroep en tevens een samenwerking gestart met bureau dat begeleid bij de

teamontwikkeling.
Er zijn investeringen gedaan rond ICT. Nieuwe hardware ontvangen.
Taalonderwijs bovenbouw wordt onder de loep genomen.
Onderwijsinspectie
Voldoende gekregen voor werkwijze. Wel afspraak gemaakt dat de bestuurder samen emt team
visitatie komt doen om te kijken of we de goede dingen blijven doen.
Rapportages
Leerkrachten zijn bezig met schrijven van de rapporten.
Mededelingen vanuit de MR
Geen mededelingen
Notulen MR-vergadering 18 november 2021
Vastgesteld zonder wijzigingen
Berichten uit de GMR
Werving ouderlid GMR
Het wachten is op een tekst voor werving van een ouderlid.
Werving nieuwe directeur
De mr adviseert unaniem positief op de voorgenomen benoeming van de nieuwe directeur.
Rebecca licht bestuur in.
Budget/penningmeesterschap MR
Schuiven we door naar de volgende vergadering. Is op te vragen bij OR of Ronald. Actie
Rebecca
Statuten MR bijwerken
Schuiven we door naar de volgende vergadering.
w.v.t.t.k.

Sluiting

