Verslag MR-vergadering dinsdag 24 mei 2022

Nr. Onderwerp
1

Opening
-

Verslag 14-03-2022 en 04-04-2022 goedgekeurd en vastgesteld.

-

Toelichting vorm en inhoud notulen: het verslag is een korte en bondige
weergave van de inhoud van de vergadering. Ouders worden inhoudelijk
geïnformeerd via de ‘Even Bijpraten’. Het verslag wordt op elke eerstvolgende
vergadering op de agenda gezet en kan na goedkeuring vastgesteld worden en
op de website geplaatst worden.

2

GMR-zaken
-

GMR 12-04-2022: stand van zaken voorgenomen bestuurlijke fusie
De in een eerdere vergadering genoemde werkgroepen hebben hun adviezen
geformuleerd en deze zijn gebundeld door de kerngroep.
Voor meer informatie: https://www.vangoednaargoud.nu/

-

Werkgroep identiteit: opgesteld advies is naar de kerngroep. Vanuit de GMR
houden wij de vinger aan de pols.

3

Schoolse zaken
-

Visieavond:
Er is behoefte aan een vervolg waarbij meer groepen betrokken zullen worden,
zoals bijvoorbeeld de projectgroep en het schoolteam. Hier zal in het nieuwe
schooljaar een datum voor gezocht worden. Dit punt komt op de agenda van de
eerstvolgende MR-vergadering.

-

Gezonde voeding:
Het thema gezonde voeding zal opgenomen worden in de ‘Even bijpraten’. De
bedoeling is om ouders op een laagdrempelige manier bewust te maken van
gezonde keuzes. Zo zal er een flyer in de nieuwsbrief opgenomen worden met
ideeën en tips voor gezonde traktaties.

-

Feestdagen en vieringen → dit punt is doorgeschoven naar de volgende
vergadering, zodat degene die dit heeft ingebracht zelf een toelichting kan
geven.

-

Update verbouwing:
Vanuit de gemeente is er onduidelijkheid ontstaan over het plaatsen van een
unit tijdens de verbouwing. De gemeente gaat uit van een keuze: ‘óf een unit, óf
een aanbouw’. Vanzelfsprekend is dit niet de bedoeling. Sabine blijft in gesprek
met de gemeente.

-

Evaluatie inloopochtend:
Naar aanleiding van het toegezegde onderzoek naar de invulling van het
heropenen van de school na de coronaperiode stellen de leden van de
personeelsgeleding een concept enquête op. Deze zal binnen de MR besproken
worden en worden aangepast/aangevuld.

-

Flexibele schooltijden:
Er zijn verschillende vormen van flexibele schooltijden en/of vakanties. De
komende periode houden wij interessante artikelen, e.d. in de gaten en delen
deze met elkaar op de MR-vergadering.

4

MR-zaken
-

Stukje in de ‘Even Bijpraten’:
Personeelsgeleding maakt voor de ‘Even Bijpraten’ een stukje met de
‘hoofdzaken’.

