Notulen MR-directieoverleg
Datum
Maandag 06-09-2021
Maandag 25-10-2021
Maandag 29-11-2021
Maandag 24-01-2022
Maandag 28-03-2022
Maandag 11-04-2022
Maandag 20-06-2022

Tijd
16:30 - 17.30
19:30 - 20.30
19:15 - 20.30
19:30 - 20.30
16:30 - 17.30
19:30 - 20.30
16:30 - 17.30

Hoe
Live
Online
Online
Live
Live
Online
Live

De MR-voorbespreking start een uur eerder!

Naam
Merel Zanen (MZ)
Bianca Nieuwenhuis (BN)
Chris Brouwer (CB) (voorzitter & GMR)
Jos Verberne (JV) (secretaris)
Esther Kasbergen (EK)

Gespreksleider

Notulist
x

x

n.v.t.
n.v.t.

Aanwezig
x
x
x
x
x

Notulen
Nr. Onderwerp
1 Opening
2 Notulen vorig MR-directieoverleg en status actiepunten
• Actiepunten worden doorlopen en waar nodig hernieuwd onder de aandacht
gebracht.
• Afgesproken wordt dat JV in ieder geval eenmalig langskomt bij de volgende
bijeenkomst van het klassen ouderoverleg.
3 Ingekomen stukken (indien van toepassing)
• Afkortingen zijn niet altijd helder, afgesproken om zoveel mogelijk afkortingen
aan het einde van de notulen te benoemen.
4 Mededelingen
Directie
• Reilen en zeilen binnen de school
o Corona golf en griep golf nog steeds in school. Het is best veel om het
allemaal goed te kunnen regelen voor de kinderen kwa inval en
opvang. De invalpoule is leeg.
o Fijn dat er weer wat meer mogelijk is. Toneel van klas 4, ouders
binnen klas 1, straks een opvoering met dans.
o Hybride ouderavond, er waren veel ouders on-line en weinig fysiek.
We spreken een tijdje over de voor- en nadelen hiervan. Nog geen
concrete plannen over vervolg voor ouderavonden.
• Directeurenoverleg: EK heeft de twee-daagse op halve kracht gevolgd ivm
haar herstel na Corona.
• Enquete getuigschrift: We spreken een tijdje over het getuigschrift, waarbij
we de recente veranderingen van het getuigschrift vanuit het
leerkrachtenteam graag willen evalueren met de ouders. MZ stelt samen met
EK vragen op die een vergelijkend karakter hebben en waarbij er ruimte is
voor vrije input van de ouders.

MR

•

Focuspunt 2022:
o OMR: Vrijwillige ouderbijdrage: CB spreekt de wens uit dat de e-mail
over de ouderbijdrage er zo snel mogelijk een mail uitgaat om zo dit
schooljaar nog mogelijk meer ouderbijdrage te ontvangen. Intentie is
om deze mail in de volgende MR vergadering te versturen.
o PMR: Communicatie met achterban, plan wordt doorgevoerd rondom
voor de vergaderingen van de rest van het schooljaar en sowieso
voor het nieuwe schooljaar.

5 Documenten die doorgeschoven zijn naar volgende vergadering zijn:
• Begroting Vijfster
• School ondersteuningsprofiel (SOP)
Benoemd vanuit PMR dat afname enquête RI & E zeer wenselijk is ivm invloed van
Corona tijd op werkdruk

6 Rondvraag en mededelingen
• Volgende vergadering wordt verzet naar 9 mei van 19:30 – 20:30 ivm te kort op
deze vergadering.
7 Afsluiting

Afkortingen:
• MR=Medezeggenschap Raad
• PMR = Personeel geleding van de Medezeggenschap Raad
• OMR = Ouder geleding van de Medezeggenschap Raad
• SOP = School Ondersteunings Profiel
• RI & E = Risico-Inventarisatie en Evaluatie

