
Notulen MR 14 maart 2022
Aanwezig: Irene, Ilona (directie), Patrick (oudergeleding), Kasia, Bas en Larissa
(personeelsgeleding).

1. Opening

2. Ingekomen stukken
Mail over honden op het schoolplein:
Besproken dat we aan ouders vriendelijk willen verzoeken om geen honden mee te nemen
het schoolplein op. We koppelen dit aan andere regels van het schoolplein waar aandacht
aan besteed moet worden. Het schoolplein is ook de regel van de maand waar we extra
aandacht aan geven met PBS. We maken hier een koppeling van.

Er is geen aanmelding gekomen voor de personeelsgeleding van de MR. De oudergeleding
van nu gaat ouders benaderen. We hebben ook de optie bekeken om met minder mensen
een MR te hebben. Het moeten minimaal 4 personen zijn. Waarbij de stem-/adviesrecht
gelijk moet zijn in aantallen tussen ouder- en personeelsgeleding. Voor nu gaat de
oudergeleding actief benaderen voor een derde oudergeleding lid.

3. Toelichting Ilona
Ilona heeft besloten om te reïntegreren als directeur, maar wil op den duur niet meer als
directeur werken.

4. Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek
Over het algemeen een positief beeld. Er zijn wel een aantal uit elkaar lopende antwoorden.
Het is interessant om te zien waar deze verschillen in zitten. Dit wordt op een studiedag
besproken in kleine groepjes.

Besproken wat je kan doen met deze positieve resultaten. Hoe kan dit wellicht naar buiten
worden gebracht?

5. Vakantierooster
Goedgekeurd. Met de aantekening dat 1 van de 2 studiedagen rondom de voorjaarsvakantie
weg wordt gehaald, omdat er nog een Sarkon dag gepland gaat worden.

6. Begroting/realisatie
Begroting is vorige keer besproken. De realisatie komt de volgende keer terug.

7. Corona update
Ouders in de school: dit wordt besproken in de brede school om te kijken om hier 1 lijn in te
trekken. Er is besproken dat er mogelijk een pilot komt met ouders weer terug in de school.
We willen graag de zelfstandigheid van de kinderen en de rust in de school behouden, maar
we willen ook graag weer de school/de klas aan de ouders kunnen laten zien. Na de pilot
zou het dan weer teruggaan naar geen ouders in de school. Vervolgens kan er dan
geëvalueerd en afgestemd worden met de brede school. Of er een pilot komt en hoe dit dan
vorm gegeven wordt is nog niet duidelijk.



8. Rondvraag
Volgende keer op de agenda: vluchtelingen uit Oekraïne waarvan de kinderen bij ons op
school komen. Hoe gaan we dat vormgeven?

9. Sluiting


