MR 28-06-2022
Aanwezig: Simone, Vera, Kim, Marijke, Marina, Jerry, Jeanny, Mark
Afwezig: Rianne
1.

Opening
R is ziek i.v.m. Corona. Jeanny verlaat de MR. Petra komt hier voor in de plaats.

Mededelingen:
Invulling vacature groep 3 – 7 brieven ontvangen, 4 gesprekken gevoerd. De leerkracht gaat groep 3
draaien, 4 dagen in de week. De nieuwe leerkracht zal zich aan de ouders van groep 3
voorstellen.
OR: geen mededelingen.
Schoolfotograaf: S heeft van ouders gehoord dat ze de schoolfotograaf duur vinden. S spreekt C
van de OR aan.
Leerlingenraad: In januari worden plastic containers aangeschaft. M gaat bekijken hoe ze dat
gaan verzamelen binnen school. Dit doet ze met de nieuwe leerlingenraad. Verder een terugblik
naar de activiteiten tips en tops vanuit de leerlingen.
Ouderbedankmiddag is voor alle ouders. De leerlingenraad zal een presentatie geven (samen
met M) n.a.v. de doelen. Verder hebben de leerlingen van de leerlingenraad ook meegelopen
met rondleidingen. Dat is positief bevallen.
Verkeerswerkgroep: De leerkrachten van de verkeerswerkgroep blijven bij deze werkgroep
betrokken. De inhoud van Nienekes-Wise gaat voor groep 7 veranderen. Groep 7 krijgt een skate
project.

2.

Ingekomen / Uitgaande post:
Tijdschrift info MR.

3.

GMR: De formatie is besproken. Grotendeels is iedereen voorzien. Er moeten 2 nieuwe leden
komen voor de raad van toezicht. 1 lid die juridisch onderlegd is en 1 financieel. Een ouder en
een personeelslid sluiten hier bij aan. Kort gesproken over de nieuwe Corona-golf. Voor nu gaat F
hier nog niet preventief op handelen. Op 28 september komen leden van de raad van toezicht
kijken naar onze school, van 11.00 tot 12.30 uur. MR-leden mogen hier bij aansluiten.

4.

Nieuwbouw Nienekes
Komende donderdag heeft M een overleg met de bouw-manager. Er gaat een onderzoek flora en
fauna plaatsvinden. Verder komt het integraal huisvestingsplan komt in het najaar in de raad. Wij
zijn niet in dat plan meegenomen, omdat er al een toezegging is gedaan voor een nieuwbouw.
De gemeente is druk bezig met het zoeken naar een noodlocatie. Er zijn al aanbevelingen
gedaan.

5.

Npo gelden + proeftuintjes
M zal het bestand doorsturen, waarin staat hoe de gelden zijn ingezet.

Niet alle interventies zijn volledig ingezet door Corona. M heeft nog 2 jaar om de NPO-gelden in te
zetten. Daarnaast stuurt M het innovatietraject naar de Mr-leden.

6.

Ouderavond positief opvoeden
M en K hebben donderdag een overlegmoment gepland staan met “Helder theater”. In dit
gesprek worden de wensen, kosten en de datum besproken. Ons contactpersoon van CJG wil
graag meedenken over de inhoud van “Helder theater”.

7.

8.

Jaarverslag
De laatste notulen wordt op de site geplaatst. M zal er voor zorgen dat de notulen op de site
komt. Jeanny zal samen met Kim en Vera hier naar kijken.

Visie groepen 1-2
Enkele opmerkingen over het samenvoegen van stukjes. Daarnaast is het document voor intern
gebruik. Het stuk voor in de schoolgids wordt anders geformuleerd.
9. Sluiting Rondvraag
Geen aanvullingen.

