20220602 MR notulen
Aanwezig: Manno (voorzitter), Laura, Priscilla, Nathalie (notulist)
1.

Notulen vorige vergadering
20220407en 20201404 Notulen MR; goedgekeurd.

2.

Ingekomen stukken / postvakje;
jl.nl personeelsblad
info mr blad
brief gemeente uitbreiding laadvoorziening en fietsverbinding cruquiusweg

3.

Bezetting na de zomer
Er zijn 2 collega’s die een ontslagbrief hebben ingeleverd. Daarnaast lopen de contacten
van 2 andere collega’s af. Uit de selectie brieven die we binnen hebben gekregen voor
een kleuterbouw vacature die blijkbaar nog openstond zijn er 2 interessante kandidaten.
MR wordt meegenomen in de aannameprocedure. Komende donderdag spreken we af 2
kandidaten uit te nodigen. Brief aan ouders gaat er over 2 weken uit, al dan niet met de
formatie.

4.

Vergaderplanning MR 2022-2023 en welke tijden?
Dag + tijden vaststellen:
donderdagen om 19.30 uur in
-

week 43 goedgekeurd
week 3
week 10
week 16
week 21
week 25 + borrel/ etentje

5.

Jaar- en ondersteuningskalender
goedgekeurd

6.

Gesprek over voorstel oudergesprekken
intensivering van de gesprekken wordt door MR zeker ondersteund.

7.

Overdracht opvang naar onderwijs
Ook hier is er meer duidelijkheid gezocht van alle partijen en zijn de stappen in kaart
gebracht. Afstemming blijft nodig. In de lagere groepen verloopt dit steeds soepeler. MR
valt op dat de formuleringen nu negatief zijn die met andere woordkeus positief worden
en dan meer tot hun recht komen zoals ze bedoeld zijn. Daarnaast wie is de
initiatiefnemer om ouders uit te nodigen voor gesprekken met BSO-KDV en school.
Observaties bij de peuter kleuterklas door school behoren vooraf met ouders besproken
te worden.
We streven naar plaatsing van alle kinderen van onze school blijkt in de praktijk lastig.
Dus geen plek op BSO maakt dat ouders helaas een andere school kiezen.

8.

Vakantierooster
Aangepast. Twee weken meivakantie, op twee studiedagen nog die af te stemmen zijn
met de cursus de trein van boos naar middel.

9.

KC schoolgids
Op- en aanmerkingen worden op papier met directie gedeeld en aanpassingen
opgenomen. Onze schoolgids in 2022 wordt aangepast n.a.v wetswijziging in het najaar.

10. Model werkdruk en professionalisering
NT2 wordt uitgebreid met HB materiaal.
11. Rondvraag
Oproep voor nieuwe mr -leden moet opnieuw de deur uit. We zoeken 2 kandidaten.
Navraag doen of de vertrouwenspersoon ook MR kan doen.

