Notulen MR vergadering 27 september 2021
Aanwezig:

Renée Doyen, Roger van Houtem, Victoria Houben, Ravian Close, Ray
Steijvers en Monica Verrips

Afmelding:
Agendapunten:
1. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda.
2. Voorstellen nieuwe MR lid. Welkom.

Afspraken:

3. Notulen 29 juni 2021
* Er is 1 groep 3 extra geformeerd. Voor de vakantie is er al een
deel van de vacature ingevuld en het andere deel is tijdelijk
ingevuld. Vanaf 25 november komt een nieuwe collega het
team versterken.
* Esis: De implementatie blijkt toch wat lastiger te zijn. Hier wordt
nog aan gewerkt. Het kan op verschillende manieren ingericht
worden en hier zal goed naar gekeken moeten worden. Roger wil
graag meegenomen worden in implementatietraject.
* Aanpassing schooltijden: Dit gaat weer opgepakt worden door de
werkgroep.
* Normjaartaak: Er waren nog veel vragen over Cupella. De directeur
bespreekt dit met de betreffende leerkrachten.
* BSO: De directie gaat dit nog oppakken met Samen Spelen.
4. Concept Jaarplan MR 2021-2022 en data checken
De data zijn akkoord.

5. Concept Jaarverslag MR 2020-2021
Het jaarverslag is akkoord
6. Scholingsplan 2021-2022 (instemming PMR art. 12 lid 1c
De directeur is nu nog bezig met de gesprekken. Hij heeft nog
geen volledig beeld van alle aanvragen.
7. Stand van zaken werkgroep SBO/BAO
Er was een werkgroep opgesteld. Dit liep niet goed. Er is al een
werkgroep ‘slimmer leren’. Hier werd ook gekeken naar een
stuk inclusie in het onderwijs. Daarnaast waren er verschillende

Evaluatie schoolplan
toevoegen aan het
jaarplan in mei.
het verslag wordt
geplaatst op de
website.

projecten binnen basisscholen. Er gaat nu eerst gekeken
worden wat Mosalira en het samenwerkingsverband willen met
inclusief onderwijs.
Het zou fijn zijn als de leerkrachten van het SBO ook bij het
proces betrokken worden.
8. Rondvraag
- Begroting MR 2021-2022
De MR hoeft geen begroting meer te maken. We kunnen de
bonnen indienen bij Mosalira.
- De directeur gaat nog met de gemeente de parkeerplaats
bespreken.
9. Nieuwe vicevoorzitter benoemen
Een MR-lid gaat erover nadenken of hij dit jaar vicevoorzitter wil
zijn.
10. Concept huishoudelijk reglement van de MR
Is besproken en goedgekeurd.
11. Vacature MR 1 ouder.
Er hebben zich geen ouders gemeld voor de MR. De voorzitter
gaat ouders benaderen.

12. Verkiezingen volgend schooljaar. Schema van aftreden.
13. Nieuws uit de GMR
Geen nieuws. 1e vergadering is morgen.
14. Binnengekomen post
Geboortekaartje. Er is al voor een cadeautje gezorgd.
15. Mededelingen.
Vacatieformulieren worden per kalenderjaar ingevuld.
Notulist: Monica Verrips

De voorzitter gaat de
ouders benaderen
voor de MR.

