Notulen MR vergadering 21 september 2020
Afwezig: Joyce en Rik (was er het eerste deel via Teams bij)
Aanwezig: Henri, Anoek, Bart, Eric en Ingrid

1. Opening
Rondvraag/ aanvulling agendapunten:
Henri:- legt de rechten uit van de MR: advies, instemming, initiatief, informatief
Soms komt een vraag aan de MR ook tussen vergaderingen in, met een termijn van een week
om te reageren. Als er een negatief advies wordt uitgebracht staat er een termijn van 6 weken
voor aanpassingen en opnieuw inbrengen. Op de website info WMS staat veel informatie. De
nieuwe leden Bart en Eric gaan de cursus MR volgen.
Je zit op persoonlijke titel in de MR, dus niet namens ouders of team. Je hebt wel een
signalerende functie.
-door de corona maatregelen zullen er regelmatig leerkrachten afwezig zijn. Henri vertelt de
stappen die doorlopen worden als er geen vervanging is: een leerkracht zonder klas vangt op;
eventueel een stagiaire onder toezicht; de groep wordt opgedeeld en als laatste wordt de klas
naar huis gestuurd. Anoek benoemt de noodzaak van pakketjes die klaar liggen voor de
kinderen.
Anoek:- zijn er nog reacties op de nieuwe schooltijden? Nee, de leerkrachten ervaren wel minder
tijd na school voor voorbereiding etc.
-Komt er nog een uitleg over de Tangentdag 5 oktober? Henri stuurt hierover een mail.
Bart: ouders missen contact. Ouders kunnen altijd via mail of telefoon een afspraak maken.

2. Nieuws vanuit de directie
 Schoolplan: daar is een werkgroep mee bezig. Het moet voor half november klaar zijn, van
de MR wordt instemming verwacht. We willen de visie van de school concreter maken.
 SOP wordt door genomen en enkele termen worden verduidelijkt en vooral de
ondersteuningspiramide wordt bekeken en uitgelegd.
 1 oktobertelling: 301 leerlingen, we zijn stabiel. Belangrijk voor de bekostiging voor volgend
schooljaar.

3. - MR afspraken: - vergaderingen beginnen voortaan om 19.00u
- notulen worden binnen een week uitgewerkt
- Ontruimingsoefening op de onder- en bovenbouw staat gepland. Met de kinderen zijn alle
afspraken al doorgenomen en er is al een keer geoefend.

Aktielijst
- Rik: nieuwe leden aanmelden voor de cursus en veranderingen aanbrengen in de schoolapp
- Henri: mail Tangentdag
-Anoek: besluitenlijst vorig jaar opzoeken

