NOTULEN MR/SR-VERGADERING 29-3-2022
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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening
We openen de vergadering met het delen van het mooiste moment van de dag. AV vraagt of
de vergadering van 25 mei verzet kan worden. We proberen de vergadering te verzetten naar
31 mei. Iedereen bekijkt of die datum in de agenda past.

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 2 22-02-22
Notulen zijn vastgesteld. Het jaarverslag van AV is vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Klaphekjes: Er is een ouder die heeft aangegeven de hekjes voor school weer open te
kunnen zetten als de kinderen naar binnen zijn. Na school doet de vrouw van EB de hekjes
open. De VC bekijkt nog of het noodzakelijk is om de hekjes voor school ook dicht te zetten.
Mail IS: Er moet bij de AC worden nagevraagd wie de rol van IS over wil nemen in de MR. SR
heeft het mailadres van de voorzitter van de AC, zodra ze toegang tot de mailbox heeft neemt
ze contact met haar op.

4.

Verkiezingen:
Er zijn twee kandidaten voor de MR. Er moeten deze ronde dus verkiezingen worden uitgezet.
De volgende stap is dat de beide kandidaten zal worden gevraagd een korte motivatie te
schrijven en deze samen met een foto in te leveren voor 14 april. SN zal beide ouders
hiervoor benaderen en zorgen dat de formulieren op tijd gekopieerd zijn.
In de week van 9 mei geven we de stemformulieren mee naar huis. Ouders kunnen tot 24 mei
stemmen. De stemmen worden ingeleverd in de rode brievenbus in de Plaatste. Op de
volgende vergadering zullen de stemmen worden geteld.

5.

Communicatie:
SR geeft aan dat er veel speelt bij ouders. Er is een groep ouders die hun ontevredenheid uit,
wat zijn weerslag heeft op de sfeer op het plein. Ouders voelen zich niet gehoord en het is
belangrijk om daar als school iets mee te doen. Er zijn buiten de mail van IS geen signalen bij

de MR binnen gekomen. De MR kan om die reden niet veel betekenen in de communicatie
met ouders. SR vertelt dat ouders haar wel aanspreken op het plein met opmerkingen over
kamp, communicatie, zich niet gehoord voelen.
6.

WVTTK
SR stelt de vraag of zij toegang tot de mailbox kan krijgen om mails naar ouders te versturen
indien nodig. SN stuurt de gegevens door.
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