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Agenda vergadering, donderdag 16 september 2021
1. Opening en vaststellen agenda

20:00

Sjanny stelt zichzelf voor.

2. Goedkeuren verslag vorige agenda

20:10

3. Start schooljaar 2021-2022 en corona

20:15

Hoe is de start van het nieuwe schooljaar verlopen voor ouders/leerlingen/leerkrachten? Bij het vorige
schooljaar kreeg de MR de feedback van enkele ouders dat de school laat was met communicatie over
de start van het nieuwe schooljaar. Hoe is dit nu ervaren? Zijn er tips en tops? Deze worden
meegenomen een gedeeld met de werkgroep communicatie. Daarnaast bespreken we de hoe ouders
dit schooljaar betrokken kunnen worden bij het leerproces van hun kind. Wat is mogelijk binnen het
huidige coronabeleid op school?

4. Meerjarig schoolplan, schoolgids en NPO gelden

20:35

Vorige schooljaar had er een nieuw schoolplan klaar moeten zijn. Hier is uitstel opgegeven en wordt dit
schooljaar de draad weer verder opgepakt. Het schoolplan is zo goed als klaar, maar moet nog worden
afgestemd. MR krijgt een update over de stand van zaken. Dit geldt ook voor de schoolgids. Daarnaast
wil de MR graag inzicht krijgen op de NPO gelden: welk plan ligt er voor de NPO gelden? De MR heeft
een instemmingsrecht.

5. Vaststellen jaarplanning en taakverdeling, actielijst en verkiezingen

21:10

De leden van de MR krijgen een jaarplanning te zien die zij zelf kunnen aanvullen. Daarnaast wordt ook
kort de taakverdeling voor komend schooljaar besproken, is iedereen nog tevreden met zijn/haar taak?
Ook wordt de actielijst doorgenomen: wat kan van de lijst af of moet er juist op? Waar willen we komend
schooljaar als MR de focus op leggen? Daarnaast kan Patrick op 1-2-2022 aftreden of zich herkiesbaar
stellen, ditzelfde voor Ronald op 1-8-2021.

6. Vragen en opmerkingen aan de directie

21:20

Leden van de MR worden vaak door ouders aangesproken en weten daardoor wat er leeft onder de
ouders. Tijdens dit agendapunt kunnen de MR-leden deze veelal huishoudelijke zaken kort onder de
aandacht brengen bij de directie.

7. Mededelingen directie

21:30

Zaken die nog niet aan bod zijn gekomen, maar die Sjanny/Rick graag nog kort wil delen met de MR.

8. Ingekomen post en actielijst

21:40

Bespreken van de voortgang van acties. Welke punten op de actielijst behoeven prioriteit, deadlines
stellen en eventueel aanvullen.

9. Rondvraag

21:50

10. Einde vergadering

22:00
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