Notulen MR vergadering
Dinsdag 15 september 2020
1.Welkom
Krispijn heet Inge welkom
Joelle en Tieme maken een bericht waarin staat dat de ouderavond van 24 september niet
door kan gaan vanwege Corona. In datzelfde bericht brengen zij ouders op de hoogte van
wat we als MR dit jaar gaan bespreken (op elke agenda staat imago school/aantrekken
nieuwe lln en HPS / EDI) Ook in dat bericht vragen zij of ouders nog onderwerpen hebben.
Ralf zegt dat hij nog wel een informatieavond wil geven dit jaar. Misschien op afstand.
2. Jaarpanning MR
Ralf zet de data van de MR vergaderingen op Social Schools.
Els vraagt de MR via de app of iedereen 1 oktober kan ivm afscheid Karen/welkom Inge.
De begroting is op de vergadering van 10 november nog niet rond. Ralf gaat wat dan al wel
rond is, toelichten.
Ralf stelt een “reservevergadering” in de tweede week van juli voor omdat de kans groot is
dat we daar behoefte aan hebben.
3.Vergaderingen: zoomen of op school
We bekijken per keer hoe we vergaderen: Zoom of op school. Volgende keer iig via Zoom.
4.Secretaris MR
Els heeft aangegeven een deel van de rol van secretaris op zich te nemen: De jaarplanning,
het voorbereiden (met Krispijn) van de vergaderingen, de mails en het beheer van Social
Schools.
We spreken af dat we allemaal om de beurt notuleren. Astrid notuleert de volgende
vergadering. De notulen sturen we naar Els. Els zoekt uit waar ze de notulen allemaal neer
moet zetten. ( Oa op Sharepoint)
5.Website/aantrekken nieuwe lln
Er is behoefte aan een groepje dat de promotie van de school een boost gaat geven. We
zakken van 418 naar 393 lln. Oorzaak is vooral minder aanwas. Er moet een soort PRplan
gemaakt worden. Krispijn gaat dit opstarten. Hij sluit in het begin aan en hij vraagt na of de
OR hier mensen voor kan “leveren” Tip: Ook naar de kinderdagverblijven kijken! Sigrid wil in
ieder geval in deze groep.
6.Feedback van ouders
Slaan we over aangezien het maar om 1 gezin gaat bleek bij nader inzien.

7.Bericht aan ouders over agenda MR ( Krispijn)
Tieme en Joelle zorgen ervoor dat het bericht (zie punt 1) voor vrijdag door Krispijn gezien
is. Krispijn stuurt het dan aan Els. Els zet het vrijdag op Social Schools.
8.Mededelingen (Ralf)
Ralf deelt nu (tijdens deze vergadering) een gedeelte van de presentatie die hij op de
startvergadering aan het team liet zien met de MR. ( Stuk van Erika en Florianne niet)
9. Kaart Francoise ( Els)
Is geregeld
10. WVTTK
Els zegt dat de ouderavonden van de verschillende groepen meer verspreid moeten worden
ivm overlap als ouders meerdere kinderen op school hebben.
Team vertelt dat de start leuk maar ook zwaar is omdat organisatorisch veel aan het
veranderen is.
Tieme vraagt of we misschien na moeten denken over hoe meer contact met ouders in deze
tijd met Corona.
Krispijn ervaart minder last van het niet in school mogen komen dan hij verwacht had.
Joelle vindt t fijn dat leerkrachten In startgesprekken noemen dat communicatie in deze tijd
wel degelijk goed mogelijk is en wel via Social Schools.

