Agenda MR vergadering
2021-2022
Datum: dinsdag 9 december
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Online
Notulist: R
Aanwezig: Sn, So, B, M, L, W, A, N en R
Afmelding: Tijd
19.00
19.10
19.15

Onderwerp
1. Opening
a. vaststellen agenda
2.Vaststellen notulen vorig overleg
18-10-2021
3. Bespreken Analyse i.v.m. advies
geven

Corona toevoegen op de agenda, dit zal aan het einde besproken
worden.

Er is een advies uitgebracht naar M. Zij zal bespreken met P. en
daarop zal actie ontstaan.

19.45

4. Stukken ter discussie/informatie
a. Informatie vanuit de GMR
b. Jaarverslag

a. Begroting van RBOB is besproken, van daaruit komt ook de
begroting van de Dick Bruna.
b. -

20.15

Verkiezingen

Er zijn 3 mensen die zich aangeboden hebben. Hieruit worden 2
mensen gekozen middels verkiezingen.

20.25

Ingekomen stukken

M. geeft aan nog een extra studiedag in te willen plannen. Ons
advies is om dit niet te doen. Wij denken dat dit te kort dag is en
dat het de zoveelste dag is die kinderen dan missen.
Volgend jaar erover nadenken dat 6 december ook een studiedag
is. Dit is altijd zo geweest, behalve dit jaar.
M. geeft aan de extra studiedag te verzetten over de
zomervakantie heen. Op die manier komt er dit schooljaar geen
extra meer bij.

20.30

5. Mededelingen
a. Extra studiedagen
b. Plan van aanpak n.a.v. de analyse
c. Profielen vernieuwde organisatie
structuur (teamleiders)
d. SOP (school ondersteuningsplan)
e. Werkverdelingsplan
f. Veiligheidsplan
g. Schoolgids

g. De schoolgids is besproken, er zijn nog een paar kleine
aanpassingen nodig en dan zal deze goedgekeurd kunnen worden.
d. Er zijn een paar kleine punten aangegeven bij M. deze zal zij
aanpassen. En dan stuurt zij die rond en kan de MR instemmen.
f. Er zijn een paar kleine punten aangegeven bij M. deze zal zij
aanpassen. En dan stuurt zij die rond en kan de MR instemmen.

5. M. geeft aan dat het leerkrachtentekort zorgwekkend is. De
zieken en zwangerschapsverloven worden nu heel goed
opgevangen door collega’s.

21.00

8. Rondvraag

- MFA zal mogelijk wat verbouwingen ondergaan om meer ruimte
te creeeren, hierover volgt later meer informatie.

