Notulen van de MR vergadering op 28 september 2021
Aanwezig:
Dominique, Danielle, Leo, Linda, Jan, Joan en Corrie
Notulist: Corrie

1. Opening
Leo opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
3a Notulen komende jaar: we spreken af dat we iets meer context neerschrijven, zodat
de inhoud van wat besproken is, ook duidelijker is voor ouders, die wellicht
meelezen.
3b Bespreekpunten MR
-

Wel en wee van het personeel
Start schooljaar: Een aantal ziektevervangingen. Gelukkig geen uitbraak van Covid19
Juf instroomgroep per februari, binnenkort vacature opstellen, eerst intern
Uitbreiding schaapskooi en bouwkundige aanpassing: gaan beiden door; de
laatstgenoemde zal in de herfstvakantie worden gerealiseerd (flexwand tussen groep
7 en groep 8)
Cameraplan: Dominique en Jan nemen het plan samen door
Begroting: maandagmorgen 25 oktober. Van 9.00 uur tot 10.30 uur. Wie kan
aansluiten? Leo vindt dit zeker interessant, maar de maandagmorgen komt hem slecht
uit. Corrie kan wel aansluiten. Ze overleggen hier nog even over
KwaZoKa: Jan legt uit hoe de KwaZoKa is opgebouwd. Tijdsplanning van alle
documenten die op school langskomen; nog toevoegen de lesbezoeken door de
directeur; bedoeling hiervan is dat je op basis hiervan een jaarplan kunt opstellen. Dit
zal in de toekomst ook mede leidraad kunnen zijn voor de data waarop de MR
vergadert.

4. Bezetting GMR: we hebben in de plaats van Dominique een andere ouder nodig, Leo

zal het komende schooljaar deelnemen, mogelijk dat Daniëlle het stokje volgende
zomer overneemt; ook op de dag van de GMR en de RvT, 13 oktober, zal Daniëlle
deelnemen
5. Cameraplan: al besproken bij 3a
6. Voortgang RI&E; plan van aanpak wordt uitgevoerd

7. Handboekstuk integratie in statuten De Akker; de statuten van de Akker zijn wel
verouderd; De bedoeling is dat duidelijk wordt gemaakt hoe we met de MR op school
werken
8. Verantwoording MR afgelopen schooljaar en plannen komend jaar; Leo gaat deze
doornemen en dan kan deze bij de nieuwsbrief net voor de herfstvakantie
meegestuurd worden. Hij mailt de opzet volgende week rond, kunnen we er allemaal
nog naar kijken, en evt aanvullen.
9. Actielijst: MR statuut blijft erop staan, rest kan eraf
10. Rondvraag - Jan brengt schooltijden in. Laten we het op een volgende vergadering
eens bespreken. Misschien eerst eens beter naar de kleuters kijken, of er daar meer
aan te sluiten valt met de overige groepen;
-

-

Hieruit voortvloeiend spreken we ook over de BSO: er is minder toezicht op het grote
plein; ouders moeten ook toestemming geven of hun kind daar mag spelen onder
beperkt
toezicht
Via ouders begreep Jan dat contracten zijn veranderd zonder dat dit met ouders was
overlegd, tijdvakken zijn wat veranderd; We hebben als Schaapskooi wel onderling
goed contact met Bijdehandjes.
Brief in juni over de plannen van Scope en NPO, MR had daar wat opmerkingen bij
gemaakt; hier is nog niet naar gekeken; Jan komt hier nog op terug

Leo sluit de vergadering om 21.00.
Volgende vergadering van de MR staat gepland op 16 november, aanvang 19.30uur,
opening door Jan.[lt1]

