NOTULEN MR/SR-VERGADERING 5-10-2021

•••

NR

1

BESTEMD VOOR

• mr-leden
• sr-leden
• directie
• digitaal
• archief
aantal kopieën

:
:
:
:
:
:

SN - AS - SR - AV
IS - EB
GVV
website
origineel
8

AFWEZIG

•
•

mr-leden
sr-leden

:
:

VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening
Met gebed.

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 7 19-07-2021
Notulen zijn vastgesteld.
De volledige MR gaat akkoord met het plan voor de NPO-gelden.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Schoolkamp: We starten de vergadering met de ingekomen mail/vraag van ouders. Een
aantal ouders van leerlingen uit groep 8 is aangesloten bij dit stuk als toehoorders.
S.R. en A.V. hebben het woord gedaan namens de ouders.
De MR heeft een advies gegeven aan de school. Het punt van het schoolkamp is al uitgebreid
besproken in de MR en in de vergadering van het team.
De voorzitter heeft de ouders die aanwezig waren spreektijd gegeven. Ouders hebben hun
zorgen en gemis aan communicatie gedeeld met de MR en GVV.
De MR gaat onderling overleggen over hoe we dit punt verder met ouders communiceren.
Notulen VC: Belangrijk om even stil te staan bij het plaatsen van de wisselhekjes aan de
onderbouwkant. We moeten de hekjes zelf open en dicht doen voor en na schooltijd.
MV wil graag stoppen als lid van de VC. Er wordt gezocht naar een vervanger.

4.

Inhoudelijke onderwerpen vaststellen MR/SR-vergaderingen
Dit jaar zullen er verkiezingen worden uitgezet.
Woensdag 15 december: TSO, ouderfonds, PR, hoe brengen we de MR onder de aandacht.
Dinsdag 22 februari: vakantierooster, opzetten verkiezingen MR-lid oudergeleding,
veiligheidscommissie
Dinsdag 29 maart: Verkiezingen uitzetten, AC, communicatie (Inge)
Woensdag 25 mei: Uitslag verkiezingen, begroting, formatie
Dinsdag 5 juli: nieuw MR-lid, einde termijn AV en SN, afsluiting schooljaar.

5.

WVTTK
Hoe brengen we de MR onder de aandacht bij ouders? Er komen verkiezingen aan dit jaar.
Volgende vergadering bekijken we met elkaar hoe we de MR meer onder de aandacht
brengen.
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