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Welkom en vaststelling agenda
Vanaf nu: als vast punt op de agenda ‘post/mail MR’
Verslag vorige vergadering:
Nicole zal op het volgende BOVO-overleg verzoeken het punt Engels te
agenderen voor het volgende overleg om een goede samenwerking op
dit gebied te krijgen.
Jaarverslag heeft Janine aangeleverd.
Mededelingen:
Plannen uitnodigen toezichthouders: 31 mei. Janine nodigt uit.
Verzetten laatste vergadering: van 28 juni naar 22 juni
Herprofilering taalrijke school: Marieke zal elke vergadering ons op de
hoogte houden.
Nicole maakt een planning voor de MR-vergaderingen van het nieuwe
schooljaar
MR stelt voor om de geledingenavond te organiseren in september.
Bestuursvergadering 21 maart: Trendanalyse en kwaliteitszorg, zal
Marjon toelichten.
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Marjon:
Marjon
- Toelichting MJOB
- risico-inventarisatie.
- voortgang jaarplan onderwijskwaliteitsprogramma.
- ouderbijdrage
- trendanalyse cito - hoe gaan we om met het actuele
inspectieonderzoek? De keuze voor het taalprofiel voor onze school past
hierbij. Ook in onze ontwikkelende visie komt naar voren dat wij veel
aandacht geven aan taal en rekenen. Janine pleit voor het terugkijken
van Nieuwsuur en onze ontwikkeling op dit gebied bij de ouders op de
ouderavond onder de aandacht brengen.
- aanwas ouderraad: twee ouders hebben zich aangemeld.
- Onderwerpen voor de ouderavond.
De ouderavond is in school.
- Engels
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- Formatieplan
Marjon vindt het een goed idee dat de MR in september een
geledingenavond organiseert.
MR:
Inventariseren vragen voor de Aob-workshop 11 mei 13.00 uur
Ouderparticipatie/-betrokkenheid: volgende vergadering.
Werkgroep verkeer
Zes ouders, wethouder en Mieke waren aanwezig op de eerste
bijeenkomst. De onveilige verkeerssituatie benoemd, vooral bij het
stoplicht waar alle fietsers door rood rijden. Harmen heeft een plan
geschetst waardoor de Vitusstraat veel rustiger wordt.
Volgende vergadering 10 mei.
Rondvraag
Nicole: post/mail MR); uitnodiging 4 mei-herdenking a.s. vrijdag; Nicole
maakt nieuwe planning van de MR-vergaderingen voor het nieuwe
schooljaar als de bestuursvergaderingen bekend zijn.
Harmen: TSO: het bestuur is geregeld via de Kamer van Koophandel –
Marjon, Elselien en Harmen zijn daarin opgenomen.
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Vergaderdata MR 2021/2022:
Dinsdag 31 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022, wordt 22 juni
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