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Notulen december 2020; Vastgesteld

Mededelingen vanuit de GMR;
- Volgende keer de MR vergadering graag plannen na een
GMR vergadering.
- De procedure voor een nieuwe directeur bestuurder

Door
Allen

Marion

Onderwerpen:
1. MR zaken

•

Begroting; Aukje heeft de definitieve begroting
doorgestuurd die door Marion de vorige
vergadering is toegelicht. Ingestemd

•

Continurooster; Vooroverleg met voorzitter MR
Heilig Hart is geweest, welke stappen hebben zij
doorlopen en waar zijn ze tegenaan gelopen, dit
nemen we mee in ons eigen proces. Raymond
vertelt wat over ervaringen m.b.t. het proces op
Noorderpoort. Er komt een werkgroep van 2
ouders en 2 leerkrachten die op korte termijn
samenkomen om het proces op papier te zetten
en een ouderenquête uit te zetten.

•

Open avond/inloopochtend; Helmi heeft al een
aantal nieuwe ouders rondgeleid. Fijn dat ouders
ons toch weten te vinden. Communicatie hierover
verloopt via mailcontact.

•

Thuiswerken; Hoe loopt dit voor leerkrachten en
ouders, wat loopt goed en waar lopen we
tegenaan, hoe verloopt de communicatie etc.

-

Ouders; veel positieve reacties, veel instructies,
goed persoonlijk contact met de leerkrachten en
de leerlingen, veel contactmomenten. Een grote
vooruitgang ten opzichte van de vorige lockdown.

2. Overige

3. Onderwijs

Allen

-

Vooruitblik volgende
vergadering
21.15-21.20
Nieuwsbrief
21.20-21.25
Volgende vergadering

•

Fijn dat kinderen niet al te lang online hoeven te
zijn. Leuk dat er ook extra activiteiten zijn zoals
leerkrachten uitdagen, muzieklessen, kaartjes in
de bus etc.
Team is ook erg enthousiast en blij dat de
kinderen ze weten te vinden

Activiteitenplan; werkgroep oprichten ARBO plan
en klachtenregeling; Aukje, Mark en Iris

Nieuwsbrief
15 maart starttijd; 19.30u
- Ventilatie; stand van zaken
- Hitteprotocol
- Continurooster
- Arboplan en klachtenregeling

Rondvraag
21.25-21.30

Actielijst;
•
•

Activiteitenplan; werkgroep oprichten ARBO plan en klachtenregeling
Continurooster

Allen

