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Agenda MR vergadering dinsdag 15 februari 2022 

 

Notulist Elske 
Aanvang 14.15 

Waar Online 
 
Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening Voorzitter Opening 14.22 

2 Vaststellen agenda Allen vastgesteld 

3 Vaststellen notulen vorige vergadering Allen Reeds vastgesteld en online 

4 Leerlingenraad sluit aan bij vergadering Allen Maud, Laura en juf Sharon hebben een deel 
van de MR vergadering bijgewoond om hun 
plannen voor dit jaar te delen. Ze willen zich 
gaan bezig houden met het tegengaan van 
hondenpoep door het plaatsen van boordjes 
en misschien een hondenpoep afvalbakl. 
Verder hebben ze ideeëen aangedragen om 
de verkeerssituatie romdom school te 
verbeteren. Het verkeer rijdt nu wel erg 
hard! Ze dachten aan een wegversmallen 
met een zebrapap zoals aan de kant van de 
kleuteringang. Ook waren er hele leuke 
ideeëen om meer groen te creeerencreëren: 
een moestuin bv. ALs laatste werd de 
begroting besproken en dat er geld 
beschikbaar is gesteld om nieuwe speelgoed 

te kopen. De LR kan dus gaan winkelen       

5 Ingekomen stukken Allen niks 

6 Notulen GMR Allen Ontvangen en akkoord 

7 Functioneren MR Allen Iedereen was positief over de onderlingen 
samenwerking en open communicatie. Men 
voelde ruimte om te delen en er is onderling 
vertrouwen.  

8 Communicatie Achterban Allen Kort besproken, en blijft een 
aandachtsgebied. Ouders nog een keer 
bewust maken dat ze ons kunnen 
aanspreken bij vragen. Verder aandacht 
houden op communiceren daar waar 
thema’s actueel zijn (corona/nieuwbouw 
etc.) 
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9 Updaten Huishoudelijk reglement Geertje Geertje is herkiesbaar en stelt zich 
herkiesbaar. Geertje gaat na welk proces er 
gevolgdt dient te worden. 

10 Mededelingen Directie Dir Zie overige punten. 

11 Financieel verslag Q4  Dir Financiëeen beter dan budget door aantal 
leerlingen. SOOLvVA hanteert solidariteits 
principe, dus de extra middelen worden 
verdeeld. Echter als wij tekort hebben, 
kunnen we er een oproep op doen. 

12 Evaluatie passend onderwijs Dir Volgende vergadering 

13 Concept (bestuurs) formatieplan Dir Begroting goedgekeurd. 
De eerste ideeëen voor de formatie volgend 
schooljaar zijn besproken. Wordt vervolgdt. 
 

14 Informatie Vakantierooster Dir Volgende keer 

15 Nieuwbouw Allen + Dir PvE akkoord, communicatie naar achterban 
nodig voor update. 

16 Corona Allen + Dir Leerkrachten die essentieel zijn/niet 
vervangbaar, partner corona, mag dan wel 
werken als niet geboosterd? Ja mits 
veiligheidmaatregelenveiligheidsmaatregelen 
in acht worden genomen.  

17 Rondvraag. Allen In afwachting van persconferentie. Verder is 
besproken er een leerling met extra 
begeleiding in school is  begonnen. Patricia 
geeft aan dat het wel wennen is maar is 
hopefull dat het kan werken. Communicatie 
naar ouders wordt met Lenard nog 
besproken. 

18 Sluiting Voorzitter 3.28 meeting gesloten 
 

 
  

 

 

 


