
Notulen MR vergadering dinsdag 1 februari 2022.

Locatie: De Fontein
Tijd: 19-21 uur
Aanwezig: Marieke, Renée, Tim, Judith, Albertine, Merije en Tineke

1. Welkom nieuwe MR-leden en afscheid Tim.
We nemen afscheid van Tim.
‘s Middags was er al afscheid genomen van Astrid.
Welkom aan Marieke en Judith.
De MR SS en app worden aangepast.

2. Schoolzaken.
Aansturing  school. Directie en CT (coördinerend team)
Merije staat momenteel voor groep 1/2a. Directietaken liggen vnl bij Albertine.
De schoolontwikkeling moet wel doorgaan. Het CT gaat ook meehelpen bij
klassenbezoeken adhv kijkwijzer van bijv. EDI. Dit is ook ter voorbereiding op
de Audit. (31 mei 2022)

De vierdaagse schoolweek in groep 6, 6/7 en 7
De vrijdag voor groep 6 is opgelost (Marlies Rijlaarsdam)
Groep 7 heeft  tot de voorjaarsvakantie Evelyne Verlaan.
Groep 6/7 is nog niet rond. Albertine heeft nog een gesprek met een zij-instromer.
Er start per 1 maart nog wel een onderwijsassistente voor 3 dagen.

Per 16 maart is er een vacature voor zwangerschapsverlof in groep 1/2 c
Ook is er een vacature in groep 1/2a die op dit moment wel ingevuld wordt
door Merije.
Bovenschools is ingeschakeld. Dit is wel echt een probleem.

3. Notulen vorige vergadering 30 november 2021
Vakantierooster moet zijn 2022-2023

4/5 Cursussen . Marieke en Tineke melden zich aan voor de basiscursus
op 17 maart. We geven ons allemaal op voor de informatieavond van 17 februari a.s.

6 .Ouderbetrokkenheid. Op dit moment is het niet mogelijk om ouders fysiek in
school te krijgen.. Communicatie blijft hierin erg belangrijk.
Wat kunnen klassenouders betekenen voor de groep, leerkracht en ouders.
We gaan kijken naar het document klassenouders.

7.  Werkdruk en ziekteverzuim laten we even voor wat het is.

8.  Wvttk
Marieke wordt voorzitter
Tineke blijft secretaris.
Volgende vergadering dinsdag 15 maart om 19 uur op de Fontein




