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Onderwerp

Besproken

Actie

Punt schoolplein
meenemen naar volgende
vergadering.

1.

Opening

2.

In te brengen
punten

Verfraaiing plan schoolplein besproken met
MT en dhr. van Vugt.
Offerte is aangevraagd, aan de hand daarvan
zal MT tot een besluit komen.
Eventueel kunnen we als MR een advies mail
sturen om kracht bij te zetten dat ook het
grote schoolplein echt om aandacht vraagt,
aangezien MT daarover twijfelt.
Terugkoppeling MT op de mail van Eva
afwachten.

3.

Actiepunten nav
notulen 1-11

-Brede school
Afgesproken is dat Communicatie in de
nieuwsbrief elke twee weken door MT
gedaan wordt.
-Activiteitenkalender is te vinden op
website, inmiddels gecommuniceerd via
nieuwsbrief.
-Communicatie groep 8 naar ouders omtrent
verwijzing VO.
Leerkrachten van groepen 8 zijn erop
geattendeerd om duidelijker te
communiceren naar ouders omtrent
verwijzing VO om onrust te voorkomen.

4.

Huishoudelijk
reglement

akkoord

5.

Begroting

De begroting is onduidelijk voor MR om

Er wordt nagevraagd het

inhoudelijk te duiden.
Begrotingen van voorgaande jaren naast
elkaar houden geeft waarschijnlijk meer
inzicht.

negatief saldo toe te
lichten en begrotingen van
andere jaren in te zien
We passen de enquête aan
zodat hij kan worden
doorgezet naar de ouders

6.

Schooltijden

Inmiddels is er een concept vragenlijst
verzonden naar MT en terugkoppeling
ontvangen.
De terugkoppeling is door ons te sturend en
onvriendelijk bevonden.
Nieuwe concept is gelijk aangepast en te
lezen in MR document; Verbeterde versie
MR enquête schooltijden 202112
Responstijd ouders 1 week.

7.

Ingekomen stukken

Mail ouder over opvolgen advies
mondkapjes dragen groep 6t/m 8.
Door foutief emailadres is de communicatie
vanuit MT niet bij ons aangekomen.
Ons advies is meegenomen door MT bij de
huidige regelgeving.
Naleving hiervan op school verloopt prima.
Na de aanscherping vanuit de overheid om
het dragen van medische
mond-neusmaskers, gaan wij akkoord met
het blijven dragen van eigen gemaakte
mond-neusmaskers door de kinderen.

9.

GMR stukken

De GMR notulen zijn inmiddels ontvangen.
De rol van de GMR wordt
We bespreken de vraag van de GMR,
nog doorgenomen.
waarom iemand wel/niet in de GMR plaats
wil nemen en de vraag over in te brengen
punten die spelen op school.
Het is ons niet geheel duidelijk wat de GMR
voor ons kan betekenen aangezien ze
volledig losgekoppelt zijn van de MR.
Kunnen wij schoolspecifieke bespreekpunten
aandragen over de brede school,
schooltijden etc. bij de GMR?

10.

OPR stukken

We krijgen uitleg over de stukken. Deze
hebben betrekking op het kiezen van de
inzet van ondersteuning aan kinderen welke
veranderd is.
Het is niet geheel duidelijk of deze stukken
ook bestemd zijn voor de MR.

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

We gaan navragen of deze
stukken voor ons van
belang zijn.

