
Notulen MR 16 maart 2021

Vergadering: MR

Datum: dinsdag 16 maart

Plaats: op afstand

Tijd: 19.30 uur aanvang vergadering

Notulen

1. A.E. opent de vergadering

2. A.E. geeft uitleg over de diverse mededelingen

● De goedgekeurde notulen komen in de map notulen website.
● Corona: we houden ons nog even strak aan alle maatregelen. Het wordt steeds

moeilijker team te zijn, we houden vol.

3. Goedkeuring notulen

● De notulen van 25 januari  is goedgekeurd.

4. Ingekomen :

● L.N. geeft toelichting op het gesprek met de dhr. van Limpt. Een positief gesprek,

maar weinig concreets uitgekomen. Wel veel begrip en een luisterend oor. Diverse

gesprekken zijn in een afrondende fase. Indien dit gedaan is, wordt het gedeeld met

de betrokkenen.

5. Mededelingen vanuit de GMR

● M.S. geeft informatie over de GMR van 11 februari 2021.
De punten die besproken zijn in de GMR worden kort genoemd. Deze zijn na te lezen
in de notulen die op de website geplaatst worden.
N.a.v. onze brief naar de GMR over ventilatie ontvangen wij bericht van de GMR en
zal er ook een terugkoppeling komen van de directeur huisvesting (T.G.)

6. verkort lesrooster

● Er is geen meerderheid onder de leerkrachten voor een verkort lesrooster.
● Komend schooljaar wordt er nog niet gestart met een verkort lesrooster.
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● Er is een brief opgesteld voor de ouders en een vragenlijst gemaakt. Deze wordt
gedeeld met de MR. De enquête gaat eind deze maand mee met de nieuwsbrief. De
peiling onder de ouders gaat gewoon door.

7. Werving nieuwe leden (zie bijlage rooster van aftreden)

● L.N treedt af als voorzitter. T.H en M.K. denken na over het voorzitterschap.
● C.P. treedt af na tweemaal achter elkaar beschikbaar te zijn geweest.
● Er komt een oproep in de volgende nieuwsbrief

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag,

9. De vergadering wordt gesloten.
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