Notulen MR vergadering
Woensdag 11-03-2020
stampioendreef 5
Aanwezig:
Afwezig:

Menko Nieland, Henriëtte Richardus, Marijke Halma, Shirley van den Berg,
Elly Berghout Miranda van der Starre, Patricia van den Bogerd
Joyce Gepkens

1) Opening van de vergadering door Henriëtte
2) Vaststellen agenda; Patricia heeft gevraagd of er een punt “Corona virus” toegevoegd
kan worden n.a.v. de ontwikkelingen en de vakantie van een juf naar Zuid-Tirol
3) Notulen; geen toevoegingen op de notulen van 15 januari
4) MR 2020 / 2021
✓ Marijke treedt af; er zal een nieuw MR lid vanuit de leerkrachten komen,
Patricia gaat haar 2de termijn in.
5) Aandachtspunten voor de MR volgend jaar:
✓ Gekeken gaat worden voor de basis (herhaling) van de kanjertraining in
januari 2021
✓ Met de afdeling IT wordt gekeken of er ook weer een avond over media
wijsheid gegeven gaat worden.
✓ De mailbox van de MR moet beter bijgehouden worden, er zijn nu geen
nieuwe berichten in de mailbox
6) GMR;
✓ In februari is weer een bijeenkomst geweest; beleidsdocumenten,
functieomschrijving, onderwijsassistenten, CAO’s e.d. zijn besproken
✓ De regeling voor mobiliteit is besproken
✓ Echtscheidingsprotocol; hoe te handelen als ouders in scheiding liggen of
gescheiden zijn.
✓ Het weglopen van kinderen op school, hoe dient men hiermee om te gaan
✓ De fusie van de Poort en de Wiekslag in Bleiwijk, dit is zo goed als rond.
✓ De pilot voor de tienerschool; zeer waarschijnlijk zal er een proefperiode
komen in 2021, dit zal nog verder onderzocht gaan worden. Het is een
overgang van de basisschool naar de middelbare school bedoeld voor de
leeftijdscategorie van 10 t/m 14 jarige.
7) Uit de school; Miranda en Elly schuiven aan:
✓ Open dag: er zijn in totaal 15 gezinnen langs geweest op de open dag op de
beide locaties
✓ De interne audit; het is een goede intensieve dag geweest, het nagesprek is
heel positief bevonden. Het verslag is nog niet aanwezig, dit zal t.z.t.
aangeleverd worden. Een tip vanuit de commissie is: kijk waar je achterover
kunt leunen en bespreek dit met het team, meer trots zijn op de eigen
organisatie en dit ook uitstralen!
✓ De ouderbijdrage blijft hetzelfde

✓ Het vakantierooster voor volgend jaar is middels Social Schools verstuurd
✓ Leerkrachten; Robert is bezig met re-integratie. Er zal vanaf volgend
schooljaar een LIO student komen voor de gymlessen, deze mag zelfstandig
les geven.
✓ Er is een vacature voor een onderwijsassistent; er is inmiddels 1 brief
ontvangen, dit betreft een parttimer (2,5 dag), dit zal nog verder uitgediept
worden.
✓ Corona; Elly zal een bericht via Social Schools sturen naar de ouders van
groep 3a
✓ De groepsindeling wordt besproken en opties worden gepresenteerd, de opties
zullen met het team worden besproken en daarna verder uitgewerkt worden.
8) W.v.t.t.k.
9) Rondvraag; geen vragen
10) Henriëtte sluit de vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 20 mei 2020 om 20.00 uur,
afhankelijk van verdere corona maatregelen.

