
Notulen MR vergadering 24-03-2021

Aanwezig: Joris na het eerste uur, Yvonne, Anne, Marieke, Carlijn, Annemarie
Voorzitter: Yvonne Notulant: Marieke

Besluitenlijst

Besluit Datum

De achterbanraadpleging over de ervaringen van de kinderen m.b.t.
de (experimentele) wijzigingen in het lunchpauze-rooster halen we
van de agenda. Het is in deze nieuwe situatie niet relevant meer
omdat de groepen strikt gescheiden moeten buitenspelen. Wat
betreft achterbanraadpleging, kiezen we op een later tijdstip
mogelijk een ander onderwerp.

maart 2021

Nieuwe MR leden kunnen nog dit schooljaar meedraaien met de
MR om ingewerkt te worden.

Periode
februari-juli 2021

Vanuit het rapport RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) waren
een 3-tal verbeterpunten naar boven gekomen waarvan er 2 al zijn
opgelost (M.b.t. de info bij de schoonmaakkasten en m.b.t. de
schoolborden). Bij de trap in de speelzaal aan de schoolzijde is het
nog te donker wanneer de lichten uit zijn, dit wordt nog aangepakt.
Over een tijdje komt n.a.v. het rapport nog iemand een rondje
maken door de school met Joris waarbij Anne of Marieke als PMR
zal aansluiten.

Nog nader te
bepalen dag en
tijd.

Strategisch beleidsplan op schoolniveau wordt uitgesteld met
instemming van college van bestuur, in afwachting van strategisch
beleidsplan (koersplan) op stichtingsniveau van Talentis.
Waarschijnlijk gereed eind van dit kalenderjaar. Schoolplan volgt
daarna dus (januari-juni 2022).

Schoolplan
januari-juni 2022

Werkverdelingsplan bespreken we in mei. mei 2021

De volgende reguliere  MR vergadering zal zijn op woensdag 26
mei om 13.00 uur, de laatste op woensdag 30 juni om 13.00 uur.

26-05-2021 en



30-06-2021

Actiepuntenlijst

Actiepunt Wie Wanneer

Met Tineke kortsluiten dat de nieuwe MR
vergaderdata op ouderportaal gezet
worden.

Anne 24 maart 2021

Volgende vergadering gaan we het
activiteitenplan voor komend schooljaar
maken.

MR 26-05-2021

Annemarie en Carlijn denken na over wie
de rol van voorzitter op zich gaat nemen.

Annemarie en
Carlijn

maart/april 2021

Oriënteren op een andere partij dan CNV
voor een MR partnerschap.

MR Voor einde
schooljaar 2021

Aangeven bij Joris dat de nieuwe MR leden
(en evt. Nogmaals Anne en Marieke)
belangstelling hebben wanneer er binnen
de stichting weer een basiscursus MR
wordt georganiseerd.

Marieke Maart 2021

Notulen MR op de website daarna een link
in de nieuwsbrief.

Marieke Na elke vergadering


