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Ouderraad
Ouderraad zou werkzaamheden toelichten, maar zegde af.
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Mededelingen
Engels op de Vitusschool: de mogelijkheid overwegen om Engels als
plusvak te geven bespreken in het team.
Vraag aan Marjon: in welk stadium is de besluitvorming mbt PR-bureau?
Wanneer wordt de MR hierover ingelicht?
Online ouderavond
Een terugblik: ouders bleken zeer betrokken bij de verkeersveiligheid. Er
zijn - naast Harmen - nog geen aanmeldingen voor de Werkgroep
Verkeer. Ouders aanspreken die zich actief hebben getoond op de
ouderavond? Mogelijk hebben zij interesse.
Vitusschool is de eerste school met een Werkgroep Verkeer. Als er
concrete plannen zijn de pers opzoeken.
Vraag aan Marjon: hoeveel ouders hebben de online ouderavond
gevolgd? Zijn de vragen die gesteld zijn genoteerd met namen?
Werkgroep Verkeer
Als MR lid neemt Harmen plaats in de werkgroep.
Verkeer wordt een vast agendapunt.
Risico-inventarisatie
Op 4 november is er een risico-inventarisatie van alle aspecten in en
rond de school. Janine is hier namens de MR bij aanwezig.
Van de MR-leesplank
Nicole trapt af. Vat artikel Kom op, OOP’er, ga in de MR! samen. Ook het
ondersteunende personeel kan een goede inbreng leveren.
Harmen zal volgende keer De Leesplank doen.
Bestuur:
Terugkoppeling laatste bestuursvergadering.
Besproken: de samenwerking MR/bestuur. Janine bekijkt per
vergadering of aanwezigheid bij de bestuursvergadering om te bepalen
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of aanwezigheid noodzakelijk is. De MR nodigt bestuursleden ook uit om
bij een aantal MR-vergaderingen aanwezig te zijn. Zie jaarplan. De
samenwerking bestuur/MR wordt positief ontvangen.
Op 7 december nodigen we Marjon uit om de samenwerking met de
Minister Calsschool en de Tweemaster toe te lichten en informatie te
geven over de stand van zaken w.b. profilering van de school.
MJOB (MeerJarenOnderhoudsBegroting en -planning) staat op de
planning, wordt toegestuurd en lezen we t.z.t. door. Als er vragen zijn
kunnen we die stellen.
Opmerking vanuit MR dat Vaststellen formatieplannen en Vaststellen
onderwijsjaarplan instemming van de MR behoeft en geen advies (zie
jaarplan bestuur).
Ivonne stuurt de data door van de bestuursvergaderingen.
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We bespreken Jaarplanning van de vergaderingen van de MR,
afgestemd op de bestuursvergaderingen.
Verkiezingen MR:
We zijn weer compleet. Nieuwe leden: oudergeleding Halil Ozpamuk,
personeelsgeleding Marieke van Slooten.
TSO
Er is geen vergadering geweest en ook nog niet gepland.
Harmen vraagt Marjon naar de voortgang.
Rondvraag
In het kader van privacy: is het mogelijk om de achternamen van MRleden te verwijderen van de site? Als beleid: bijvoorbeeld ‘…, vader van
... in groep .. ‘
Afscheid Martin en Marjolijn
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Vergaderdata MR 2021/2022:
Dinsdag 7 december 2021
Dinsdag 25 januari 2022
Dinsdag 8 maart 2022
Dinsdag 19 april 2022
Dinsdag 31 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022
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