Notulen MR vergadering dinsdag 16 november 2021
Aanvang 20:00 uur
Notulist: Marinka

OPENING
1. Opening door Alide
De documenten voor de vergadering zijn erg kort voor de vergadering verstuurd. De meeste
leden van de MR hebben niet de gelegenheid gehad de stukken door te nemen. Voorstel is om de
bespreekpunten waar stukken voor gelezen moesten worden, door te schuiven naar de volgende
vergadering of een nieuwe afspraak op kortere termijn te maken.

BESPREEKPUNTEN
2. Openstaande vacatures oudergeleding / voorzitter
Er is nog een vacature voor voorzitter. Het rouleren is niet echt wenselijk. We besluiten dat
er een bericht in MijnSchool gezet gaan worden. Wouter vraagt na bij Malou wat de taken van de
voorzitter inhouden. Wouter maakt het bericht en stuurt dit naar Desiree met de vraag of zij het op
MijnSchool wil zetten.
3. Voortzetting partnerschap MR
Checken bij Leon hoe het contract in elkaar zit. Dan besluiten we wie er gaat reageren.

4. Jaarverslag MZR 2020-2021 – Bijlage 1
Schuiven we door naar de volgende vergadering . Dit lezen we door en moeten we
goedkeuren. Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering
5. Activiteitenplan MZR 2021-2022
Schuiven we door naar de volgende vergadering . Dit lezen we door en moeten we
goedkeuren. Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering
6. Corona Beleid

Inge

Veel kinderen positief getest. In verschillende groepen. Bij iedere besmetting is er contact
met GGD. Twee groepen in quarantaine, zij krijgen online les. Insteek is om de school zo lang
mogelijk open te houden. Afgesproken wordt dat Inge voor een wekelijkse update zorgt voor alle

ouders via MijnSchool. Wanneer er een groep in quarantaine gaat wordt deze groep in z’n geheel
direct geïnformeerd, tenzij er een duidelijke relatie met een andere groep.

7. Ter info vanuit school/directie – Bijlage 2
Inge neemt ons mee in de info vanuit school.
Inge zou graag een vast aanspreekpunt hebben om info door te geven. Als Leon hiermee instemt, zou
ze graag Leon als aanspreekpunt te hebben. Zij bespreekt dit met Leon.
Scholingsplan gaat door naar de volgende vergadering. Komt als agendapunt de volgende keer terug
Audit wordt ivm Corona uitgesteld tot na de kerstvakantie.

INSTEMMING
7. Schoolplan – Bijlage 3
Schoolplan moet nog ondertekend worden. Wie gaat dit doen? Wouter zet handtekening op bijlage
3i, en stuurt dit aan Inge.
8. Jaarverslag De Mare
Jaarverslag bijlage 4 is ter info. Mochten er vragen over zijn, kunnen we die de volgende keer stellen.
Komt volgende keer op de agenda.

RONDVRAAG
8. Rondvraag

