MR De Getijden

Notulen MR Montessori Basisschool De Getijden
Datum 10 december 2020
Aanwezigen: Astrid, Ellie, Elsa (vanuit GMR) Eva (notulist)
Afwezig: Marjet en Sabine
Opening: Astrid en Eva zitten voor en openen de vergadering.

Agenda:
•
•
•
•
•
•

Uitkomsten zakelijke ouderavond.
Data MR-vergaderingen vaststellen met Marjet doorzeten de volgende keer.
Samenvoeging L&E functie schoolleider/directeur m.b.t. De Getijden
MJI (?) Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
GMR (20.30 met Elsa)
Vooruitblikken 2021 met Sabine? Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Mededelingen:
• Via MR mailbox is er een mail van Ciska (personeelszaken) binnengekomen, zij heeft een ander functie per 1
december 2020.
• Vraag vanuit leerkrachten: Hoe ervaren ouders de alternatieve vorm van Sinterklaas vieren? De oudergeleding
heeft hierover geen signalen van ouders opgevangen.
Notulen vorige vergadering:
Goedgekeurd. Notulen 10 oktober zijn doorgenomen. Punt ouderparticipatie wordt meegenomen naar vergadering in
februari. Veder waren er geen openstaande acties.
Bespreekpunten:
• Uitkomsten zakelijke ouderavond: Vrijwillige ouderbijdrage is per ‘Tikkie’ verstuurd naar ouders via de
klassenapps. Volgens Sabine is het resultaat nu al beter dan over het gehele vorige jaar. De Tikkie lijkt dus een
goed middel hiervoor.
• Het zou interessant zijn voor de MR om van ouders terug te horen hoe de online verzonden zakelijke
ouderavond is ontvangen en bevallen. Er gaat een enquête via ‘Forms’ worden verstuurd naar ouders om dit
te toetsen.
• Samenvoeging L&E functie schoolleider/directeur m.b.t. De Getijden: De MR heeft op 9 december 2020 per
mail gereageerd op de brief van Aris Fickweiler. De oudergeleding heeft voltallig positief gereageerd op het
voorstel.
GMR:
•
•

•
•
•

De GMR heeft ingestemd met het jaarplan van L&E.
Bestuurlijke fusie tussen L&E en VCPO speelt op dit moment. Hierover zal voor de kerstvakantie informatie
naar ouders en leerkrachten worden gecommuniceerd door L&E. Voorverkenningsgesprekken hierover
beginnen in januari.
Urenvergoeding voor de (G)MR functie wordt bekeken binnen L&E. Elsa heeft dit binnen de GMR aangekaart.
Er zijn binnen L&E twee schoolleiders die de functie van directeur gaan innemen. Dat gaat om de scholen in
Adorp (De Wierde) en Pieterburen (De Getijden).
Eerst volgende GMR vergadering is op 10 maart.

Ingekomen stukken:
Stukken GMR, heeft Elsa toegelicht.

MR De Getijden

Acties:
•
•
•
•

Astrid en Ellie maken een enquête opzet via ‘Forms’. Wanneer: na de kerstvakantie.
Eva zal met Marjet afstemmen over datum volgend overleg: voorstel 2 februari.
Eva nodigt Sabine en Elsa uit voor dit overleg.
Agenda punt 17 november: Uitdragen van de visie op ouderparticipatie richting (nieuwe) ouders (Sabine).
Volgende keer bespreken.

Datum volgende vergadering: 2 februari 2021 (onder voorbehoud)

Rondvraag:
Geen

