MR Vergadering

19.30

Opening/
mededelingen

Welkom aan iedereen.

Ingekomen
stukken
Actiepunten
vanuit vorige
vergadering en
jaarplan

1.Communicatie: Push functie nog niet
gevonden, lmpje: foto’s nodig, lmpje
Volkert nodig
2. Contact OR: Volkert
3. Verkiezingen: wat zetten we nu uit?
4. Wijziging schooltijden
5. Bepalen tijdstip volgende vergadering
6. Bovenbouwkamp
7. Uitstapje OB Blijdorp: instemming met
autovervoer?

fi

fi

8. is het budget voor uitjes voor alle units
uitgegeven?

1. Volkert maakt deze week het
filmpje af. Foto’s sturen naar
Thijs. Push functie zoekt Thijs
nog uit.
2. Contact OR. Volkert gaat dit
nog oppakken.
3. Sabrina’s termijn loopt af. Zij
stelt zich niet opnieuw
verkiesbaar. Thijs heeft al een
kennisgeving gegeven aan het
team. Na de meivakantie gaat
hij actief werven bij het team.
Voor de oudergeleding moet
ook een vacature uitgezet
worden, aangezien Frederique
een eenjarige termijn heeft, die
afloopt.
4. De OMR gaat akkoord met het
voorstel zoals dat is
voorgelegd in het laatste stuk,
waarbij wij akkoord gaan met
variant B, met 8 studiedagen
en 5 gelijke dagen. We gaan er
wel van uit dat alles in het
werk wordt gesteld dat er
plekken genoeg zijn op de
opvang.
5. Donderdag 2 juni 19.30 is de
volgende MR vergadering.
6. Dit jaar gaat groep 8 begin
juni op kamp. De organisatie
voor het volgende jaar is
gestart. In september gaat
groep 7&8 op kamp.
7. Wij zijn akkoord met het
autovervoer voor de OB voor
Blijdorp.
8. Alle units hebben dit jaar het
geld uitgegeven aan uitjes
voor kinderen. Of gaan dit
binnenkort doen.

MR Vergadering
Bespreken met 1. Wijziging schooltijden
Ivan
2. Onderwijs vluchtelingen Oekraïne:
start wereldgroep

W.V.N.T.T.K./
Rondvraag
Sluiting

19.30
1. Zie hierboven
2. Er is een vraag uit de gemeente
gekomen om een wereldgroep
op te starten. Het KC is
hiermee akkoord gegaan. Dit
vanuit een maatschappelijke
kern. Er is een ruimte
beschikbaar in Up, totdat de
verbouwing van het oude
Snijders gebouw klaar is. Er is
een leerkracht die het lesgeven
kan gaan doen. De gemeente
gaat mee bekostigen om te
zorgen dat er ook een
onderwijsassistent kan worden
aangesteld.

