Notulen medezeggenschapsraad CNS d’Uylenborch 14 maart 2022
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Claudia, Conny, Imca, Isabeth, Renée
Loes
Renée

Onderwerp

Besproken

Actie

Conny agendeert dit punt voor de MR-vergadering
van 16 mei 2022.

1.

Opening

2.

In te brengen punten

Up-date schoolplein: In verband met de afwezigheid
van Loes verschuiven we dit punt naar de volgende
vergadering.

3.

Notulen 17 januari ‘22

De notulen van 17 januari zijn goedgekeurd. De
actiepunten zijn niet nader met elkaar besproken in
deze vergadering.

4.

Huishoudelijk
reglement

-

-

5.

Jaarplan

Begroting
De begroting en de toelichting van Hennie hebben
we met elkaar besproken en deze zijn goedgekeurd.
Vakantierooster
Hierover hebben we nog de volgende vragen:
- Hoeveel uren zijn er tot nu toe gespaard door
de aanpassingen in het lesrooster?
- Komen we met de reeds opgebouwde en de
nog op te bouwen uren van het komende
schooljaar uit voor het aantal beoogde uren
voor de aankomende verhuizing?
- Zijn er i.v.m. Covid-19 dit jaar gebruik
gemaakt van calamiteitenuren?

Conny doet navraag bij het MT en koppelt dit nog
terug naar de MR.

Het vakantierooster wordt verder goedgekeurd.
Groepsverdeling
Er is gekozen voor 3 kleutergroepen. Hier kan
misschien ook PR aan gekoppeld worden, want
kleine groepen zijn wel een pluspunt voor nieuwe
leerlingen en hun ouders.

Conny geeft dit als tip mee aan het MT.

De groepsverdeling wordt verder goedgekeurd.
6.

Schooltijdentraject

Tijdens de vergadering hebben we alle
binnengekomen formulieren van het
ervaringsonderzoek met elkaar bekeken en
gesorteerd.

Conny zal de definitieve spreadsheet met alle
bevindingen overhandigen aan het MT, zodat zij er
verder mee aan de slag kunnen gaan. Als MR zullen
we deze ontwikkelingen goed blijven volgen.
Conny zal in overleg met het MT ook een stukje
maken voor de nieuwsbrief om de ouders te
informeren over de voortgang.

7.

Memo GMR

-

8.

Ingekomen stukken

We hebben een brief binnen gekregen van een
ouder m.b.t. het snoep gebruik op school. We
hebben de inhoud van de brief met elkaar
besproken en de volgende punten zijn hierin naar
voren gekomen.
-

-

-

-

9.

Scholing MR

Conny/Renée zorgen voor een terugkoppeling naar
de desbetreffende ouder.

Dit punt is eerder in een MR-vergadering
naar voren gekomen. Er is toen afgesproken
om pauzehap de verantwoordelijkheid van de
ouders te laten zijn. Wel kunnen we als
school gezonde traktaties stimuleren.
We delen de mening dat er een toename is
van het aantal ongezonde traktaties. Het
door Covid-19 enkel mogen trakteren op
voorverpakte traktaties heeft hier volgens
ons een groot aandeel in gehad.
Deze regels zijn nu afgeschaft, daarom is het Conny zal dit punt terugkoppelen naar het MT.
goed om als MR dit te bespreken met het
MT. Door middel van de nieuwsbrief kan dit
wellicht weer onder de aandacht worden
gebracht van ouders.
We delen de mening dat een snoepje
Conny zal dit punt terugkoppelen in de
incidenteel kan, maar niet structureel moet
eerstvolgende teamvergadering.
worden ingezet bij bv. een beloningssysteem.
Dit staat ook duidelijk in de schoolgids
vermeld.

Volgende week maandag 21 maart van 19.00 uur tot
en met 22.00 uur hebben we een MR-scholing
vanuit het CNV.

We denken na over specifieke vragen die we willen
stellen tijdens deze scholing.

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Imca: Gaat groep 8 nog meedoen met het praktisch
verkeersexamen, omdat ze dit vorig jaar
i.v.m.Covid-19 niet hebben kunnen meedoen?

Conny zal hier navraag over doen bij de betrokken
leerkrachten en zal dit terugkoppelen naar het MT.

Actiepunten
Punten voor de MR:

-

Punten voor de directie:

-

Punten voor de GMR:

-

Agenderen punt schoolplein voor MR vergadering 16 mei 2021.
Antwoord geven op ingekomen brief m.b.t. snoep gebruik.
Terugkoppeling team m.b.t. snoep gebruik op structurele basis en hetgeen er
vermeld staat in de schoolgids.
Navraag praktisch verkeersexamen groep 8 / terugkoppeling naar de MR
Nadenken over specifieke vragen m.b.t. de aankomende scholing vanuit het CNV

Conny
Conny/Renée
Conny

Navraag punten vakantierooster aan MT / terugkoppeling naar de MR.
Tip meegeven voor wat betreft de groepsindeling.
Definitieve spreadsheet ervaringsonderzoek schooltijden maken en overhandigen
MT.
In samenspraak met het MT een bericht voor op de nieuwsbrief maken over de
voortgang van het schooltijden traject.
Terugkoppeling MT m.b.t. stimuleren gezonde traktaties.

Conny
Conny
Conny

Conny
Iedereen

Conny
Conny

Vergaderrooster MR en GMR 2021/2022
MR (20.00 uur)

GMR (19.30 uur)

voorbereiding GMR

4 oktober 2021

21 sept. 2021

6 sept. 2021

1 november 2021

18 nov. 2021

1 nov. 2021

17 januari 2022

1 febr. 2022

17 jan. 2022

14 maart 2022

31 mrt. 2022

14 mrt. 2022

16 mei 2022

10 mei 2022

11 apr. 2022

4 juli 2022

23 juni 2022

30 mei 2022

