agenda MR 4 oktober
Tijd:
Voorzitter:
Secretaris
Aanwezig:

ID

Tijd

19.45 – uiterlijk 21.30
Janine
Marieke
Annemarie, Harmen, Halil, Marieke, Nicole, Janine

Wat

Wie

Doel :

(min)

1

2

Welkom, vaststellen agenda

Janine

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

2

10

Verslag vorige vergadering
Actiepunten MR tot eind van 2022
Onderwerpen ouderavond ouderparticipatie en verkeersveiligheid
Vakanties en vrije dagen schooljaar 22/23
Overzicht werkverdeling Cupella nog eens goed bekijken
Schoolgids: meeste wijzigingen zijn doorgevoerd
Aandacht voor praktisch ingestelde kinderen

Allen

I, M

3

10

Mededelingen
Allen
Procedure aanstelling nieuwe bestuursleden: navraag in de
bestuursvergadering gedaan. MR wil graag vooraf geinformeerd worden
over wisselingen en zitting nemen in de sollicitatie-commissie.

I

Secretariaat en notulen MR
Ivonne heeft de overdracht gedaan. Marieke vult het secretariaat in en
Annemarie en Nicole rouleren als notulist.
De geheimhoudingsverklaring is getekend.
4

1

Post/mail MR
MR-mail bekijkt Nicole nu. Onderzoeken of alle MR-leden erbij kunnen.

Nicole

I

5

15

Bestuur
Aanstelling nieuwe toezichthouder
Bestuurlijke visitatie 8 december: Janine en Halil en Marieke en
Annemarie gaan hier naar toe
Jaarplan nog niet compleet
Managementstatuut volgt
Ouderparticipatie; het eerste succes was de informatieavond.
Opmerkingen MR: Het was interactief. Een voorstel rondje van de
ouders is belangrijk. Waarom zo’n lage opkomst bij de kleuters?

Janine

I

1

Fietsralley afgelast wegens te weinig animo en slecht weer, wellicht in
het voorjaar.
Er zijn 2 nieuwe werkgroepen; burgerschap en ouderbetrokkenheid. MR
wil leden van deze nieuwe werkgroepen uitnodigen in een vergadering.
6

10

7

15

8

10

9

5

Werkgroep verkeer
De wethouder was eerst enthousiat over onze plannen maar daarna zei
hij dat school zich zelf beter aan de verkeersregels moeten houden. De
bal ligt nu bij school.
In maart komt er nog iemand lesgeven over verkeer in de groepen.

Harmen I

10

0

Harmen I

11

10

12

5

TSO
Geen nieuws
Volgende week woensdag overleg.
Status actiepunten n.a.v. scholing Aob
Schuiven we door naar de volgende vergadering.
Geledingenavond
Laatste nieuws
Rondvraag
Hoe denken wij over het schoolontbijt/lunch?
Een rookvrij schoolplein voorstellen.
Huisvesting: in allle lokalen airco plaatsen?

Allen

13

T(a)alrijke school
Marieke I
Druk bezig met kinderboekenweek. Veel activiteiten en een leuk filmpje.
Er wordt een taalbeleid geschreven met meer orientatie op begrijpend
lezen, want er is veel onvrede over dit vak.
Veel leesbevorderende activiteiten. Kunnen ouders meer helpen?
COVIDmaatregelen
Allen
I, M
Alle lokalen krijgen een CO melder.
Er zijn veel kwetsbare kinderen. In het document veilig thuis staat meer
over kwetsbare kinderen.
Pagina 1 punt 2 ‘de MR bij betrekken’. Hoe en wanneer?
Krijgen scholen subsidie voor de energieprijzen?
Wat is de ondergrens van de temperatuur in de klas?
Gym en judo gaan gewoon door pagina 7. MR adviseert anders.
Risico kinderen die verkouden zijn wel naar huis sturen om te testen.
Hygiene op school kan beter.
Onderwerpenlijst vergaderingen MR 22/23
Janine
I, M
Enkele data zijn aangepast op onderwerpen/vergaderdata bestuur.
Nieuwe data:
15 november, 17 januari, 21 februari indien nodig, 14 maart, 20 april,20
juni, 18 juli met borrel
Nicole zet de nieuwe data in de parro agenda.
Verzoek aan bestuur om bestuursvergadering van 17 juli te vervroegen,
nu te dicht op de zomervakantie.

Allen

M, B

Nicole, I, M, B
Harmen

2

