Notulen MR vergadering
15 februari 2022
Aanvang 19.00u
Aanwezig: Adil, Anouska, Helen, Sjoerd en Leontine
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
o Verbouwing/verhuizing stand van zaken.
• Verbouwing: er zijn nog geen concrete datums bekend voor de sloop en
nieuwbouw.
▪ Humankind gaat waarschijnlijk eind 2022 bij ons in de
onderbouwunit trekken. Ze gaan twee ruimtes gebruiken:
kinderopvang- peuterspeelzaal en BSO.
• Verhuizing: Er wordt hard gewerkt door de bouwbedrijven om de andere
unit beschikbaar te maken voor de verhuizing. Dinsdag 8 maart wordt er
gestart in de nieuwe unit.
o Corona update
▪ Er zijn een paar heftige weken achter de rug. Veel besmettingen op school.
Hierdoor waren er groepen onbemand. Er is waar mogelijk thuis onderwijs
aangeboden voor deze groepen.
▪ Na de carnavalsvakantie zijn er geen maatregelen meer.
o Inzet NPO gelden & update schoolplan
• De kennisgroepen hebben het team een update gegeven waar ze staan in
hun onderzoek.
• De NPO inzet voor de plusklas en de dramalessen zijn als positief ervaren.
o Begroting en formatie
• Formatie 2022 – 2023 besproken.

3. Vragen aan directie, gelieve 1 week voor de vergadering vragen mailen aan directie.
4. Ingekomen stukken/post(bus)
o Verslag OR vergadering 25 januari
• OR verslag besproken.
5. ARBO
o EHBO kisten zijn nagekeken en waar nodig is aangevuld.
o Er is een officiële ontruimingsoefening geweest. Deze is goed verlopen.
o Er is een derde oefening gepland als er gebruik wordt gemaakt van de nieuwe unit.
6. GMR
7. Zaken voor advies en instemming
8. Speerpunten dit schooljaar.
o Hoe kunnen wij van meerwaarde zijn als MR.
o Opzoek naar een nieuw MR lid.
• In maart worden er verkiezingen uitgezet.
▪ Deze worden uitgezet door Helen en Leontine
o Evaluatie koffie uurtje.
• Het koffie-uurtje heeft online plaatsgevonden. Er was een goede opkomst.
• Sjoerd en Anouska gaan een nieuwe datum voorstellen voor een tweede
koffie-uurtje. Deze wordt live gehouden.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Data MR vergaderingen:
o 5 april 2022 i.p.v. 22 maart
o 17 mei 2022
o 21 juni 2022

