Verslag MR-vergadering 22 maart 2022
Opening 20.00 uur (fysiek overleg)
Aanwezig: Annemieke Egberts-Mank, Eva Zwirs, Ester Plaisant van der Wal, Rianne Dijkman,
Simone Meijer, Paul de Vries en Anneke Zantboer
1. Vaststellen agenda
* De agenda wordt vastgesteld. Het schoolplan wordt in Juni op de agenda gezet. Er
wordt nog een aparte afspraak ingepland om de begroting te bespreken.
2. Goedkeuren notulen 8 februari 2022
* Goedgekeurd, zonder opmerkingen.
3. Mededelingen / Lopende zaken
* Tijdelijke huisvesting is de raad mee akkoord gegaan. Programma van Eisen wordt nu
samengesteld.
* Schoolkracht; tijdens de studiedagen is dit besproken. Afgestemd welke strategieën
gaan aanleren, zodat alle kinderen hetzelfde onderwijs krijgen en een duidelijke lijn
zichtbaar is. ‘ Controle van begrip’ werd vaak overgeslagen en dit is ook een punt welke
extra aandacht krijgt. 13 mei wordt er weer een rondje klassenbezoek gebracht. Tijdens
de studiedag is de aanpak voor hoogbegaafden besproken. Dit is vooraf getoetst in 1 klas
en na de studiedag uitgerold naar alle klassen.
* De ‘ Disc’ is besproken, alle profielen zijn besproken. In de plusgroep is deze methode
ook besproken.
Het project burgerschap is gestart met o.a. maquettes maken en verkiezingen.
* Groep 4/5/6 mocht hun droomschool ontwikkelen samen met Mark. Er is een subsidie
voor bewegend onderwijs beschikbaar en deze is toegekend. Mark is hiervoor gevraagd
om dit te leiden.
* Bestuurlijk besluit genomen dat de kinderen uit Oekraïne centraal worden
opgevangen.
* Groep 5 heeft een actie gehouden voor het inzamelen van geld en hebben spullen
gekocht. De hele vastentijd wordt er voor de voedselbank ingezameld en komt ook ten
goede aan de mensen welke in Langeraar gehuisvest worden.
4. Post en stukken
• Rondgang info map MR-magazines tijdelijk niet vanwege corona maatregelen

5. Vergaderingen
a. Actiepunten MR 8 februari 2022
Actie
Notulen publiceren op de website

Wie
Simone

Aan Chantal vragen om regelmatig
leestips te delen in de ouderinformatie

Simone

Navragen bij de penningmeester van de
OR of er problemen zijn met het innen
van de ouderbijdrage

Simone

Wanneer
AFGEHANDELD, blijft erop
staan voor de volgende
keren.
Chantal wil wel iets
aanleveren voor in de
ouderinformatie.
Penningmeester besproken,
ze merken er nog niet
zoveel van. Er was iets fout
gegaan met de
machtigingsformulieren van
nieuwe leerlingen, dit is
hersteld. Tussentijds
aangeven wat er door de OR
wordt betaald, bijv.
Sinterklaas. Niet alleen
tijdens de jaarvergadering.
Staat op de website

Collage foto maken
Rianne
b. Verslag GMR
Er is nog geen vergadering geweest en er zijn ook geen nieuwe punten.
Rianne heeft ook nog niks gehoord over de beginnerscursus, dit staat op het lijstje
om de volgende keer te bespreken.

6. Informatie uit team / OR / GMR
a. Corona: De gevolgen zijn nu minder groot. Kinderen zijn flexibel geworden.
b. IKC:
c. GMR 2.0: De toelichting van de vorige vergadering blijft nog staan, hier waren geen
vragen over.
7. Inhoudelijke punten
Van jaarplanner:
• BEGROTING: MR formatie uitgangspunten en inzet is besproken.
• Status ouderbijdrage (vanuit OR): Penningmeester besproken, ze merken er
nog niet zoveel van. Er was iets fout gegaan met de machtigingsformulieren
van nieuwe leerlingen, dit is hersteld. Tussentijds aangeven wat er door de OR
wordt betaald, bijv. Sinterklaas. Niet alleen tijdens de jaarvergadering.
• Vakantierooster 2022-2023: De aanpassingen in het vakantierooster zijn
besproken en ook de oudergeleiding is ook akkoord. Besproken is dat er bij
het verspreiden van het vakantierooster ook een korte uitleg bij wordt gezet,
zodat hierdoor alvast een aantal vragen van de ouders kan worden

ondervangen. * Waarom is er gekozen voor een verhuisweek, zodat er toch
aan de lesuren kan worden voldaan, hierom ook geen losse dagen of hele
week vrij. Mocht het noodgebouw later opgeleverd worden, blijft de vrije
week staan voor de leerlingen, maar er wordt dan van de leerkrachten
verwacht om de week erna of laatste week van de vakantie als verhuisweek te
gebruiken.
Actie
Is er een digitale nieuwsbrief voor de MR?
Notulen publiceren op de website

Wie
Simone
Simone

Wanneer
Terugkerend

