Notulen MR
3 juni 2021 om 19.30 uur
Aanwezig: Don, Nynke, Gregor en Carien. Johan schuift later aan.

1.

Welkom en vaststellen agenda

2. Vorige notulen + website versie maken
3. Terugkoppeling panelavond
We maken een verslag van de punten
4. Formatieplan
We bespreken het formatieplaatje wat we gekregen hebben. Aandachtspunt is dat we voor 2 jaar
extra geld hebben om de formatie uit te breiden. Hoe het daarna komt is weer
afwachten.
Voor het vaststellen van de formatie heeft de oudergeleding van de MR
adviesrecht
hierin en de personeelsgeleding heeft instemmingsrecht.

Johan schuift om 20.00 uur aan
5. Vergaderplanning nieuw schooljaar / jaarplanning
Johan stuurt een voorstel. Ouderavond is een combinatie met iets vertellen over de groep.
Johan neemt het mee naar het team.
6. Jaarkalender goedkeuren → studiedagen. (vakantie is al goedgekeurd)
Een studiedag aansluitend aan de voorjaarsvakantie en aan een weekend. Is het ook mogelijk
om op de vrijdag voor de vakantie tot 11.45 naar school te gaan ipv tot 11.15.
7. Ontwikkelingen kamp/schoolreisje Er komen nog geen versoepelingen vanuit het RIVM. De
stichting houdt zich aan het advies. Als kinderen buiten schooltijd om iets willen organiseren
kan dat natuurlijk maar dan is dat buiten de verantwoordelijkheid van school.
8. Afspraken schoolgids
Volgende week deelt Johan het NPO plan (voor de extra gelden) met de MR.
Vanaf 20.30 uur met de AC
9. Laatste bijstelling financiële begroting?
Er is minder uitgegeven door de coronamaatregelen. In overleg met de AC wordt besloten
om het geld dat over is te delen door het aantal kinderen. Dit komt ten goede aan de
kinderen. 1150 euro wordt verdeeld over het aantal kinderen en wordt gebruikt voor een
alternatief voor kamp en schoolreisje.
10. Financieel verslag en vaststellen ouderbijdrage komend schooljaar
We laten de ouderbijdrage dit jaar onveranderd. Volgend jaar kijken we er weer naar.
11. Rondvraag
Uitslagen van de leerlingen, personeel- en ouderenquêtes worden door Johan met de MR gedeeld.
Volgende vergadering 24 juni om 19.30.

