Verslag MR-vergadering maandag 4 april 2022

Nr. Onderwerp
1

Opening
-

Verslag 14-03-2022: wordt op de eerstvolgende MR-vergadering opnieuw op de
agenda gezet.

2

De PG neemt het secretariaat over.

GMR-zaken
-

Binnenkort (12-04-2022) is er een gezamenlijke vergadering van de GMR’en
van L&E en VCPO.

-

Werkgroep identiteit is bezig met het formuleren van een advies aan de
kerngroep.

3

Schoolse zaken
-

Update verbouwing: de verbouwing loopt opnieuw vertraging op en er wordt
gekeken naar een plan B, zoals een noodgebouw. Nadeel hiervan is dat de
kinderen de verbinding met de rest van de school missen en er eventuele
formatieve knelpunten kunnen ontstaan.

-

Visie-avond: voorbereid door de voorzitter van de MR en de schoolleider.

-

Werkgroepen participatieschool: tijdens de coronaperiode hebben deze groepen
weinig tot niets kunnen doen. Ook is inmiddels de samenstelling hier en daar
veranderd. Ze beginnen nu langzaam weer actief te worden. De ingevulde
ouderenquêtes zijn doorgestuurd naar de werkgroepen en het vervolg hiervan
wordt besproken in de projectgroep.

-

Kosmisch onderwijs: een groep ouders denkt na over de mogelijke eigen
inbreng op het gebied van handvaardigheid en beeldende vakken. Het Techlab
in Warffum is ook toegankelijk voor onze school.

-

Inloopochtend: de OG brengt enkele voorstellen in om mee te nemen naar het
team. Het gaat hierbij om: een inloop vanaf 13.40 uur óf een inloop van 08.10
tot 08.25 uur.

-

Flexibele schooltijden: de OG wil graag dat het onderwerp flexibele schooltijden
besproken wordt in het team. Hiervoor is eerst nodig dat geïnventariseerd wordt
wat hierbij komt kijken en of er onder de ouders behoefte aan is.

4

MR-zaken
-

Stukje in de ‘Even Bijpraten’ over waar de MR over heeft vergaderd

-

Belangrijke punt n.a.v. de statuten en reglementen: bij indienen van een
agendapunt door een ouder moet er binnen een week een terugkoppeling
gegeven worden

