MR VERGADERING

Datum:
Tijd:
Plaats:
Notulist:

Woensdag 23 september
20:00 - 22:00 uur
De Schepershoek
Jeanine

Agenda
Open gedeelte:
1. Opening
Wendy opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering 14-06-2020
Goedgekeurd.
3. Stand van zaken over de Betere Basisschool
- Rekenonderwijs
Methode was 4 en wordt 5. Er komt iemand van buitenaf voor begeleiding en hulp bij de
implementatie.
Wendy gaat de cursus rekenspecialist doen.
- Wereld oriëntatie
Blink: het leerteam heeft een overzicht gemaakt voor het B-pakket voor dit jaar. De kasten
worden gevuld met materiaal. Start is binnen de klas, later ook samenwerking met meerdere
klassen.
- Inzet digitale middelen
Er zijn meer laptops. Elke klas kan nu op de laptop werken. Ze zijn op een veilige plek
opgeborgen.
4. O.R.
- Ouderbijdrage
Opstart van het innen van de ouderbijdrage vindt na de herfstvakantie plaats, via Parro
schoolkassa. Joke en Carla gaan dit doen.
- Volgende vergadering bestuur O.R. uitnodigen
Wendy nodigt de O.R. uit voor de volgende MR vergadering MR op 27-10.
5. Informatie van Joke over de rol van de M.R.
 Zie bijlage van Joke.
 Let bij het schrijven van de notulen op het noemen van namen in de openbare notulen.
 Aniela update de website van school dus onze notulen mogen doorgestuurd worden
naar Aniela.
 De MR heeft maar 1 ding te zeggen over de OR en dat is het regelement. Vanuit
vechtstreek en Venen is dit aangepast dat MR ook financieel de O.R. mag controleren of
ter verantwoording mag roepen indien nodig. Er moet een nieuw regelement komen
voor de OR.
 De naam van de O.R. veranderd mogelijk van ouderraad naar oudercommissie. In dat
geval is de directie verantwoordelijk voor de financieen.
 Joke heeft volgende week een gesprek met de OR.
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 Tijdens het open gedeelte van de volgende vergadering legt Joke dit alles ook uit aan de
OR.
 Ouders die als gast naar de MR vergadering komen moeten zich vooraf aanmelden en
zijn toehoorder.
6. Verkiezingen
De brief is verstuurd, er zijn nog geen aanmelding.
Ouders van de MR gaan het promoten met een filmpje en alle kinderen krijgen een
aanmeldformuliertje mee. Dinie en Aniela regelen een inschrijfformulier wat de kinderen
dinsdag meekrijgen.
7. Corona
We hebben een pittige tijd achter de rug, en pittig is het nog.
Het wegbrengen gaat redelijk goed.
Ophalen vinden veel ouders lastig ivm de drukte op de stoep (ouders, broklede leerlingen en
voetgangers).
De komende weken gaan we eens goed kijken of en hoe er evt iets aangepast kan en moet
worden. De eventuele aanpassingen zullen ingaan na de herfstvakantie.
Maandag zal het team het brengen en halen van de kinderen ook bespreken in de
teamvergadering.
Joke zet in de nieuwsbrief dat er nagedacht wordt over een andere manier van coronaproof
ophalen.
8. Formatieplan
- Zie bijlage in de mail, Joke geeft evt. toelichting
Geen onduidelijkheden, dus geen verdere toelichting nodig.
8. GMR
- Bijeenkomst 28 september
In de agenda die Aniela heeft gemaakt blijkt de bijeenkomst op 6-10 te zijn.
Wendy en Jeanine gaan weer iets regelmatiger de mail checken.
Diny zal zsm laten weten of ze naar de vergadering kan gaan.
Anders mogelijk Henriette of Wendy.
- Zijn er nog ontwikkeling in de GMR
Ze zijn druk met solliciatie voor nieuwe stichtingsdirecteur.
- Zijn er nog ontwikkelingen in de OPR
OPR moet alle MR’en informeren. Henriette zit erin als afvaardiging van gemeente stichste
vecht. De opr is niet meer per vereniging/stichting.

