Notulen MR vergadering
Datum: 14 – 03 - 2022

Voorzitter: Irene
Notulist: Lynn en Annemiek
Aanwezig: Milaine, Debbie, Irene, Corrie, Berrit, Lynn, Annemiek.
besproken
1. Welkom
Welkom bij deze vergadering. Fijn dat we weer samen kunnen komen op
school.

2. Notulen:
Lynn en Annemiek maken samen de notulen. Die sturen ze naar de MR
leden en die krijgen één week om feedback te geven. Dan komt er een
verkorte versie en geven we Berrit een seintje dat het op de website
geplaatst kan worden.
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3. Onderbouw / bovenbouw
Groep 3 heeft een heel leuk uitje gehad.
Groepen 8 hebben een musical gekozen.
Na periode met extreem veel zieken nu meeste teamleden weer opgeknapt.
4. Rooster vakantie / volgend schooljaar
Het rooster van schooljaar 2022-2023 is besproken. MR en het bestuur
hiermee akkoord.
5. Vanuit de directie: financiën
Er is nog gesprek met bestuur over inzet NPO gelden nu er zoveel zieken
waren afgelopen periode.
De financiële doorrekening laat zien dat we de komende jaren zeer
waarschijnlijk met de huidige bezettingen kunnen blijven werken.
6. GMR
Financiën worden goed in de gaten houden, Britt helpt hier veel mee.
Ook verloopt het innen van het schoolgeld goed dit jaar.
De Schoor regelt volledig het fiets examen.
7. Voortgang nieuwe MR leden
Aanstaande woensdag (16 maart 2022) gaan we in gesprek met 3
kandidaten. 1 ouder moet hiervan ook in de GMR. Indien alle kandidaten
graag willen, is het wellicht een oplossing om één ouder als niet stemmend
MR lid alsnog deel te laten nemen. Belangrijk dat de balans tussen
leerkrachten en ouders correct blijft. Idee om een nieuw MR lid die zich wil
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focussen op het financiële stuk, vrijdag alvast een dag mee te laten lopen
met Milaine.
Andere optie: app groep openen en bij elke MR vergadering zijn er 3 van de
4 ouders aanwezig in overleg (mochten ze alle 3 enthousiast blijven)

8. Rondvraag
Rondvraag over vluchtelingen, gaan wij daar op school iets voor doen?
-We zijn al gestart met een inzamelingsactie. Verder neemt de taalschool nu
vluchtelingen (leerlingen) aan en is het afwachten wat Almere/Prisma breed
gaan doen. Daar kunnen wij als individuele school geen uitspraak over doen.

9. Afsluiting

