Agenda 21 juni 2022

Aanvang 19.00u
Aanwezig: Sjoerd, Helen, Peter, Anouska en Leontine
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingebrachte punten vanuit de directie
● Update verbouwing
o Huidige kleurenpallet voor de nieuwe school is bekeken. Het zijn
natuurlijke kleuren en hout.
o De sloop van de leegstaande unit staat gepland voor
september/oktober.
o Begin 2023 is de planning dat de nieuwbouw gestart wordt.
o Er zijn gesprekken gepland over de ontwikkeling van het speelplein.
● Inzet NPO gelden
o NPO gelden worden volgend schooljaar ingezet in: het leerlab &
flexklas, een gymdocent en de bieb in school.
● Werkverdelingsplan
o Werkverdelingsplan is besproken.
■ Deep learning wordt vanaf volgend schooljaar ingezet. Dit is de
vervanging van de huidige YAG.
■ Formatie volgend schooljaar is besproken. Er staat een
vacature open van 0,8 fte.
■ Als het plan compleet is wordt het ondertekend.
3. Vragen aan de directie
4. Ingekomen stukken
5. ARBO
a. Anke heeft contact gehad TREETOPS
6. GMR
7. Zaken voor advies en instemming
● Inzet NPO gelden.
○ Wordt vervolgd
8. Speerpunten dit schooljaar

● MR reglement besproken.
o Er wordt genoteerd wie wanneer is toegetreden bij de MR. Na 3
jaar ben je herkiesbaar.
o Er wordt een jaarverslag gemaakt aan het einde van het
schooljaar. De voorzitter maakt deze.
■ De documenten worden op een openbare online Verdi
omgeving opgeslagen.
● Toestemmingsformulier MR
● Jaarplanning MR maken. Wat komt er welke vergadering op de planning?
●

21 september 2022
o Document MR regelement in orde.
o Joyce (administratief medewerkster) vragen om de logo's aan te passen.
• 9 november 2022
o Begroting bespreken.
• 14 december 2022
• 8 februari 2023
o Begroting bespreken.
• 22 maart 2023
o Werkverdelingplan.
• 10 mei 2023
o Begroting bespreken.
o Jaarrooster.
• 14 juni 2023

9. Rondvraag
10. Sluiting

