Notulen van de MR vergadering op 16 november 2021
Aanwezig:
Dominique, Leo, Linda, Joan en Corrie; Daniëlle sluit later aan, daarna volgt Jan; Dominique
verlaat de vergadering iets eerder
Notulist: Corrie
1. Opening
Corrie opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda volgorde passen we iets aan i.v.m. latere aanwezigheid van Jan
5. Antwoord directie op MR vragen: We bespreken het thema ‘vertrouwen’ en Chris
antwoord hierover. Later licht Jan dit nogmaals toe. We begrijpen dat we hetzelfde
bedoelen. Vertrouwen is zeker onmisbaar, maar het is een proces, en zal geleidelijk groeien
als we hiermee verder gaan.
Verder over het borgen met elkaar. We spreken af dat we als MR-en hier een proactieve
houding in willen aannemen. We zetten het 2jaarlijks op de agenda, en bevragen dan de
directie hoe het met de voortgang gaat. Linda zal dit ook meenemen naar de GMR.
6. Schooltijden (n.a.v. rondvraag vorige keer); inmiddels is in de onderbouw al akkoord
gegeven om groep 1 vanaf het volgend schooljaar ook op de dinsdagmiddag naar school te
laten gaan.
8. Mededelingen GMR Linda en Danielle waren op de dag van de GMR aanwezig, dit was
zeker wel geslaagd te noemen. Vanuit de laatste GMR vergadering licht Linda nog het e.e.a.
toe. Besproken is dat de besturen van de Akker, IJsseldijk en de Meent op bepaalde punten
meer willen samenwerken, kijken waar we elkaar in kunnen versterken.
Verder krijgen alle leerkrachten binnen de Akker een eigen device.
3b mededelingen vanuit directie
-

-

Wel en wee van het personeel
Covid: hoge besmettingsaantallen in gemeente Oldebroek, zien we op school ook
terug. Als er geen leerkracht is voor de groep, kan het voorkomen dat een groep thuis
blijft. Er is daar op dit moment nog geen noodopvang voor. Hierover gaat Chris het
gesprek wel aan met de gemeente Oldebroek.
Vacature instroomgroep: er is een kandidaat met wie een gesprek gepland staat
bouwkundige aanpassing: flexwand tussen groep 7 en groep 8 is inmiddels
gerealiseerd, werkt goed, al zijn er nog een aantal verbeterpunten te maken. Oa
geluidsaanpassing en ventilatie
Cameraplan: camera heeft zijn eerste dienst al bewezen; in de herfstvakantie zijn
letters van het logo eraf gesloopt. Deze jongens zijn al door de politie bezocht; er komt
nu een steviger, meer ‘hufterproof’ logo terug op de muur.

-

-

Tweedaagse: we hebben een goede en vruchtbare tweedaagse gehad, dit heeft
gelukkig niet geleid tot besmettingen
Adapt: ExperticeCentrum Adapt zoals we dat tot nu toe kenden, loopt ten einde. Alleen
de besturen van de Akker en IJsselrijk zijn nog over. Chris gaf aan dat de mensen die
bij ons komen, mensen zijn die we al kennen en of goed bij ons passen. Financieel
kan het uit.
Vakantierooster 2022-2023 1e versie; ter kennisgeving; alvast 1 opmerking: wijzigen
van de eerste schooldag (geen 30 augustus, maar 29 augustus)

9. Actielijst: - MR statuut blijft erop staan;
- we voegen toe dat de MR a.d.h.v. het Kwazoka-document de punten in de
komende agenda's zet. 7 december, na toelichting begroting door Jan (Leo, Jan en
Corrie)
10. Rondvraag - Leo sluit de vergadering rond 21.00.
Bespreken begroting (online meet): 7 december, 20.30u; Corrie stuurt link
Volgende vergadering van de MR staat gepland op 18 januari, aanvang 19.30uur, opening
door Linda.

