Notulen MR vergadering
Datum: 17 – 01 - 2022

Voorzitter: Annemiek
Notulist: Lynn
Aanwezig: Milaine, Debbie, Berrit, Lynn, Annemiek (Daan).
besproken
1. Welkom
Welkom bij deze online vergadering.

actie

2. Rapport:
IB bovenbouw geeft toelichting:
Het rapport wordt duidelijker en overzichtelijker zodat ouders meer inzicht
krijgen in de ontwikkeling van het kind.
Er komt een uitdraai van het rapport, een werkje en een los blad met de
uitdraai en uitleg van CITO.

3. Notulen vorige vergadering
Geen aanmerkingen / aanvullingen.
4. Onderbouw / bovenbouw
Corona update: op dit moment nog geen volledige schoolsluiting.
Aangezien we werken in bubbels mogen de groepen waarin weinig tot geen
corona gevallen zijn op school onderwijs blijven volgen.
Geen gym en geen externen in de klas. De cito toetsen gaan door. Indien
een leerling afwezig is, krijgt deze de mogelijkheid het in alle rust in te halen.
Leerkracht bepaalt dan of het behaalde resultaat passend is bij de leerling.
Er wordt een brief gestuurd naar de ouders met verduidelijking over de cito
toetsen.

5. Vanuit de directie: financiën
De begroting is besproken en goedgekeurd.

6. GMR
Ouderbijdrage: maximum bedrag is stichting breed vastgesteld.
30 euro vragen voor ouderbijdrage + 25 euro voor schoolreisje.
Dit is krap en we zullen gaan interen op de reserves.
Gesproken over eventuele mogelijkheden om reserves aan te vullen.
Misschien kijken of we subsidies kunnen aanvragen voor een buffer.
Arbo is akkoord. (is volgens wettelijke regels)

7.

Financiën MR
Ondanks noodgedwongen een lager budget zijn Sint en Kerst op een mooie
manier gevierd.

Berrit
Lynn / Annemiek

Berrit

Er zijn al brieven gestuurd rondom de ouderbijdrage. Dit heeft al zeker wat
opgeleverd.
Er zijn al aanmeldingen voor nieuwe ouders in de MR.
Ouders die zich hebben aangemeld uitnodigen voor gesprek. Uitleg geven
over wat er binnen de MR verwacht wordt en wat de verwachtingen van de
ouders zijn. Indien nodig volgen er verkiezingen.

8. Rondvraag
Geen rondvraag.

9. Afsluiting

Debbie
Lynn / Annemiek

