verslag MR 8 maart 2022
Tijd:
Voorzitter:
Secretaris
Aanwezig:

ID

Tijd

19.30 – 21.30
Janine
Ivonne
Halil, Harmen, Ivonne, Janine, Marieke, Nicole. Marjon (deels)

Wat

Wie

Doel :

(min)

1

1

Welkom en vaststelling agenda

Janine

B: besluit
I: informeren
M: mening
vormen
E: evalueren
B

2

5

Verslag vorige vergadering: goedgekeurd

Allen

B

3

5

Allen

I, B

4

10

Mededelingen:
-Aob scholing 11 mei, start 13.00, op school. Volgende vergadering
verzamelen we onze vragen, graag voorbereiden.
- Bestuursvergadering 21 maart.
Verslag bestuursvergadering:
Besproken: convenant Handle with care
Antwoorden op de vragen over de begroting
Input jaarverslag
Ouderraad: ouderbijdrage blijft gelijk
Stand van zaken: MJOB huisvesting, werkdruk verantwoording
middelen, rapport risico-inventarisatie besproken.
Bijdrage Marjon:
Convenant Handle with care: meldsysteem van Veilig Thuis, opgezet
door Gooise Meren om scholen op de hoogte te stellen een ingrijpend
geweldsincident in de thuissituatie.
Ouderraad: deze week gesprek over overdracht oude ouderraad. In de
Nieuwsbrief komt een oproep voor nieuwe leden.
Managementstatuut
Folder zal deze week gedrukt worden.
Studiedag: certificering
Profilering van de taalrijke school:
Stand van zaken:
De huidige activiteiten worden uitgediept;
Eind april komen de boekenkasten voor de bibliotheek en is het budget
voor de boeken bekend.
De taalrijke school komt standaard op de agenda om de voortgang te
volgen.
Hoe zien wij de rol van de MR bij herprofilering?

Janine

I, M, B

5

30

6

15

Allen

Marjon

I

Allen

M, B

1

7

15

8

5

9

10

10

10

11

10

We willen op de hoogte gebracht worden van wezenlijke veranderingen
(daarvoor is advies/instemming MR nodig), niet noodzakelijk om overal
over mee te praten.
Advies Engels op Vitusschool:
Engels vanaf groep 6, al dan niet facultatief, groep 7 en 8 intensief.
Vanaf groep 1 spelenderwijs.
Scholing leerkrachten bovenbouw wenselijk.
Nicole informeert bij V.O. wat ze verwachten van de basisscholen.
Werkgroep verkeer:
Bestaat uit zes ouders. Bijeenkomst met met wethouder op 15 of 22
maart om het doel van de werkgroep te bespreken.
Bestuur wil graag op de hoogte blijven van de voortgang.
Jaarverslag MR: (kalenderjaar)
Punten voor verslag besproken.
TSO:
Harmen, Elzelien en Marjon zijn bijeen gekomen. Elzelien neemt de
financiële kant op zich. Harmens rol is signaleren wat er onder ouders
en kinderen leeft. Er wordt vergaderd indien nodig.
Rondvraag:
Marieke stelt zich voor in de eerstvolgende Nieuwsbrief , Halil in die
erna.
Harmen vraagt wanneer de persoonlijke tekst bij de MR-foto’s op de site
komen. Ivonne informeert.

Allen

M, B

Harmen I

Janine

B

Harmen I

Allen

I

Vergaderdata MR 2022:
Dinsdag 19 april 2022
Dinsdag 31 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022
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