
Notulen MR Vergadering 16-03-2021

Aanwezig Maaike, Pol, Charissa (notulist), Jorien, Robin, Elise, Sjoukje, Ilvy (GMR)

MT Michelle en Mirte

Afwezig Raffie

Agenda

1. Notulen: worden goed bevonden en geaccordeerd

2. Ingekomen mail: Ingekomen mail van leerkracht over toegenomen werkdruk tgv de corona

maatregelen waardoor de pauzes korter zijn. Vanuit MR wordt geadviseerd dit voor te leggen

aan het breed MT. Vanuit de MR wordt een signaal doorgegeven aan MT dat dit binnen de

beide locaties speelt.

3. Groene pleinen: er is een suggestie gedaan vanuit een ouder dat er vanuit de gemeente een

extra incentive is om extra groen aan te brengen op de schoolpleinen. Dit blijkt bij nader

onderzoek een best ingewikkeld traject te zijn maar dit biedt mogelijk kansen. Suggestie is

doorgestuurd naar MT.

4. Opheffen klas, communicatie: Een MR-lid werd persoonlijk per app benaderd over het

opheffen van een klas op locatie boomgaarden in verband met uitval van een leerkracht. De

leerlingen uit de klas zullen opgesplitst worden. Hier hebben veel ouders met zorgen op

gereageerd. Ouders hebben een gesprek gehad met een teamleider. Hiermee is de zorg naar

tevredenheid afgehandeld.

5. Terugkoppeling voorgesprek: Wens van versterken samenwerking tussen MR en MT wordt

door allen gevoerd. Hierbij is een begeleid traject wenselijk. Woensdag 24 maart volgt een

oriënterende intake. Er wordt besproken dat dit met 1 iemand van de MR en vanuit het MT

gevoerd wordt.

6. Jaarplanning: vakantie rooster: De GMR heeft de gesprekken met de stichting gevoerd.

Hierna worden de onderwijsuren berekend en de studiedagen voorgesteld. Wanneer het

bekend is wordt dit met de MR gedeeld.

7. Formatieplan: In oktober is hier bij stil gestaan bij de verwachting van leerlingaantallen. MR

checkt bij MT of definitieve plan duidelijk is.

8. Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage: dit blijft gelijk, mogelijk volgt er nog een wijziging vanuit

de oudervereniging.

9. Kwaliteitskaarten Corona:

a. Mededeling betreffende geen toegang tot de school indien een jongere geen

mondkapje draagt: MT geeft aan dat uitzonderingen bespreekbaar zijn met het MT.

MR adviseert het MT deze ruimte ook in de kwaliteitskaart op te nemen.

b. Begroting advies: MT geeft aan het advies mee te nemen naar de nieuwe begroting

c. Laten vervallen studiedag: In het vervolg zal MR meegenomen worden in de

bespreking omtrent dergelijke zaken

Het MT sluit aan en er wordt over lopende zaken gesproken.

10. Update Weide Wereld: verbouwing wordt hervat. Tot aan de zomer is het team bezig met

ontwerp zodat voor de zomer alles klaar is en na de zomer begonnen kan worden met de

verbouw.


