Agenda MR-vergadering
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanwezig:
Directie:

maandag 4 juli 2022
19:00 uur - 21:00 uur
online
Willem-Jan (voorzitter), Yvette, Margot en Wilbert (notulist)
Caroline (gehele vergadering)

Opening vergadering (5 minuten)
•
•
•
•
•

Vaststellen agenda: - Voorzitter stelt de agenda vast.
Notulen 16 mei 2022 - zie bijlagen
Mededelingen:
- geen
Ingekomen stukken - jaarevaluatie
Notulen GMR
- geen

Opening van de vergadering
1. Evaluatie jaarplan en nieuw jaarplan
Evaluatie 2021/2022 heeft plaatsgevonden, ook de ambitiekaarten.
Nieuw jaarplan 2022/2023 is ook gereed. Team heeft dit in gezamelijkheid bepaald. Is opgesteld op basis van
prioriteiten. Het plan is ingedeeld (in tegenstelling tot 2021/2022) op basis van periodes, waarbij de meest belangrijke
of urgente zaken in de eerste periode worden uitgevoerd.
Leerkrachten gaan meer geschoold worden in Engels.
We spreken af dat als er nog vragen zijn we deze nog kunnen stellen.

2. Schoolgids
Is goed bijgewerkt met uitzondering de resultaten van de laatste DIA. Agenderen voor akkoord op eerste vergadering
2022/2023.

3. Input ouder op website etc.
Niet alles is goed bijgewerkt op de website. Actie notulen bij werken op de site.

4. Opvolging Caroline
Vacature is door de MR gereviewd. BAC vanuit het team is afgesproken. Vanuit de MR is vertegenwoordiging vanuit
team als oudergeleding.

5. Vacature Ouder vereniging delen
Opvragen kascontrole OV door oudergeleding MR. Willem en Wilbert gaan bij andere scholen ophalen hoe die dat
doen.
Wellicht vereniging opheffen, onderzoeken? Nader uitzoeken betaal en spaarsysteem. Actie Caroline.

6. Info avond nieuwe schooljaar & Ouderavond (datum nu al delen met
ouders)
Vanuit school, donderdag 2e week van nieuwe schooljaar, 1 september. Dia en mijnrapportfolio wordt uitgelegd.
Ouderavond door ouders, Woensdag 7 september. Willem en Wilbert doen aftrap.
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7. Communicatie zomerfeest, Frequentie vergeetmenietje, Communicatie
ouders
Ouderpannel,
Vaste frequentie vergeet-me-nietje is er niet meer. Frequentie vergeet-me-nietje wordt afgerond in verband met het
succes van social scools.

8. Lunch tijd
Te weinig tijd om rustig te eten. Kinderen krijgen tijd om te eten.
Belangrijk om het met de leerkracht te bespreken als het niet goed gaat met eten.
Onderbouw tijdens lunch geen filmpjes, 15 minuten. Als een kind meer tijd heeft om te eten dan krijgt die dat.
Als een kind zijn brood niet direct op heeft mag het altijd later eten. Aangepaste eetritmes zijn bespreekbaar met de
docent.

9. Klachten (5 minuten)
Zijn er klachten binnen gekomen?

10.Rondvraag en actiepunten (10 minuten)

Actielijst
Nummer
20-1.01
20-1.02
14-03-01
14-03.02
14-03.03
14-03.04

Eigenaar
Yvette
Margot
Willem Jan
Margot
Willem Jan
Yvette

Status: concept
Datum: 4-5-2021

Actiepunt
Erwin vermelden op de website onder GMR
Communicatieprotocol
Les voor kinderen Oekraïne
Cynthia vragen. ZOUT
Simone, presentatie social media
vakantieplanning

Status
afgerond
afgerond
afgerond
lopend
afgerond
afgerond
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