
Notulen van de MR vergadering van 22 september 2021

We hebben een Meet vergadering.  En iedereen is aanwezig.

De notulen van de vorige vergadering worden de volgende keer besproken( 2 juni en 30 juni)

● Ingekomen post: geen

● Ingekomen mail: de nieuwsbrief van VOO is doorgestuurd

● GMR: geen informatie gehad

Vrijwillige ouderbijdrage: de nota van de ouderraad is nog niet de deur uit, dus is het nog

niet bekend hoeveel ouders hebben betaald.

Een  idee:  in de  brief naar de ouders aangeven waar de ouderbijdrage voor gebruikt wordt.

Deze tip is gedeeld met de OV.

Nog een tip: om de gelijkheid in Kerststukjes te bevorderen zou de Kerstcommissie, de brief

met het verzoek om spullen mee te nemen voor een kerststukje, zo kunnen maken dat ieder

kind een mooi stukje kan maken. Meer met de gedachte dat we alles delen.

De directeur gaat ervoor zorgen dat ook de ouders, van de MR, een mailadres krijgen om op

de drive te komen van de school. Dan kunnen daar alle documenten in die we nodig hebben.

Verplaatsen studiedag: Omdat de trainer van de studiedag op de oorspronkelijke datum zelf

een studiedag had, is onze dag verplaatst. Dit moest op korte termijn veranderd worden. De

volgende keer zal dit direct met ouders gecommuniceerd worden en dan zou het ook al

geregeld moeten zijn met de BSO. Dit voorkomt veel frustratie. Er is geen termijn vast te

stellen om dit anders te doen. We hopen dat dit niet meer voorkomt.

Studiedagen zijn dagen waarop de MR geen instemming heeft.

Contact met MR Henricus: Omdat we vanaf medio februari 2022 in een gezamenlijk gebouw

zitten is het handig dat de MRen weer met elkaar in contact komen. Danielle neemt contact

op met de voorzitter van de MR van de Henricus. Misschien een informele gezamenlijke

bijeenkomst afspreken.



Documenten bespreken:

MR reglement, MR huishoudelijk reglement, Jaarverslag, Jaarplan.

Vanuit de vragen over de stukken is besloten dat we er de volgende vergadering op terug

komen.

Hoe houden wij onze achterban op de hoogte?

De vergader data moeten op de site en de notulen.

Mededeling Rogier:

De OV is een stichting geworden. De oude OV vereniging wordt opgeheven en het geld wat

ze beheren wordt ondergebracht op een aparte rekening in de stichting Surplus.

Verder blijven ze gewoon hun gebruikelijke activiteiten doen.

Meubels: de aanbesteding voor de nieuwe meubels, voor het nieuwe gebouw zijn rond. De

firma Eromesmarko heeft het gekregen. Er worden nu tekeningen gemaakt voor alle ruimtes

die gevuld moeten worden. De Henricus en kinderopvang gaan ook zaken doen met dezelfde

firma. Om eenheid te krijgen binnen het gebouw.

Om alvast meubels uit te proberen komen daarvan enkele voorbeelden op school.

Naam voor de organisatie: we zijn bezig om een naam te kiezen voor de nieuwe organisatie

die er komt als we in het nieuwe gebouw zitten. Er is veel input geweest.

Ook hebben we de kinderen nog een keer een naam laten bedenken.

De laatste ronde is dat de leerlingen mogen kiezen uit vier namen en dan komt daar de

nieuwe naam uit.

Werkverdelingsplan: Er komt nog een keer een lijst te hangen in de koffiekamer waarop het

plan is te zien met de verdeling voor alle leerkrachten. Als die goed is ingevuld komt het plan

in de MR. Waarna het ondertekend kan worden.

RIE: voor het nieuwe gebouw wordt natuurlijk een RIE geschreven.

Op het huidige schoolplein hangen nu afzet linten omdat het niet vertrouwd is om meer in

de bosjes te spelen en zo te voorkomen dat er meer gewonden vallen. In de grote vakantie

zijn er nog verschillende bomen weg gezaagd, maar er staan heel veel stammen en dan is het

te gevaarlijk om er tussen te spelen.

BHV: ook wordt er voor het nieuwe gebouw een nieuw plan geschreven, we krijgen daarbij

hulp van Dennis Engel ( van de brandweer).

Er is een training voor BHV voor de collega’s. Op de vraag van Marloes, waarom niet alle

leerkrachten BHV hebben: volgens de normen, bij zoveel leerlingen heb je zoveel Bhv’ers

nodig en de bezetting over de hele week verdeeld, voldoen wij aan de eis.



Google: Omdat er een nationaal onderzoek is geweest naar de privacy op scholen bleek dat

er veel wijzigingen nodig waren in de gehele stichting. Daar wordt op dit moment aan

gewerkt.

Infoavond: Danielle was naar de infoavond geweest voor omwonende van het nieuwe

gebouw. Tijdens die avond maakte men zich zorgen over de verkeersstroom rond het

gebouw. Dit heeft de aandacht van de gemeente.

Vergaderen: We hebben besproken hoe we willen vergaderen, live of via meet. De meningen

waren verdeeld, maar de meerderheid geeft de voorkeur aan weer bij elkaar te komen en

face to face te praten. De volgende vergadering zal dan ook op school plaats vinden.

Rondvraag: geen


