
Agenda

MR vergadering Sabina van Egmondschool

Vergadering MR 20-05-2021

Vergadering MR

Plaats via Google Meet ivm Corona

Tijd Donderdag 20 Mei 2021. Tijd: 19.30 - 21.30 uur
dhr. vd Veeken vanaf 20.00 uur.

Bijzonderheden

Voorzitter dhr Eeltink

Notulen dhr Zegel (tevens opening)

Aanwezig dhr vd Veeken, dhr Eeltink, dhr Zegel, mevr Biesheuvel,
mevr Rosendaal, mevr Stierman, mevr Gaillard

Inez is aanwezig, op verzoek van de MR, vanwege haar
gesprek dat er geweest is met Wim.





TK: Ter kennisgeving
O:   Overleg
BS: Brainstormen
B:   Besluit
M:  Mededeling
KV: Korte vraag
IN: Instemming
INP: Instemming Personeel
INO: Instemming Oudergeleding
A: Actie

Tijd Agendapunt doel door:

1. Opening TK

2. Vaststelling Agenda O allen

3. Notulen en actielijst vorige agenda

Actiepunten:
Opzet nieuwsbrief door Andries
Hierin moet een oproep voor gedaan worden,
voor evt. kandidaatstelling oudergeleding mr.
nieuw pmr lid

O AE

4. Identiteit O MR/JvdV

5. WIFI problemen op de Sportlaan en poortwijk.
Hoe staat het hier nu mee?

Dhr. Van der Veeken geeft aan de
Wifiproblemen aan de Sportlaan zijn opgelost.
Dhr. Van der Veeken geeft aan dat de
Wifiproblemen op de locatie Poortwijk nog niet
zijn opgelost. Hier wordt momenteel door
verschillende partijen aan gewerkt.

TK MR



6. Vragen van de MR van de Sabina van Egmond
aan Wim van Limpt
Verzoek bestuur is voor telefonisch contact.
Vragen zijn niet naar tevredenheid beantwoord,
financieel inzicht is er nog niet voldoende.

TK MR

7. Uitslag verkiezingen
Punt kan van de agenda, nog niet toe aan
verkiezingen

TK MR

8. Brief stand van zaken bestuur TK MR

9. Communicatie naar en met ouders inzake de
formatie

Communicatie naar ouders zal nu nog niet
plaatsvinden en deze wordt uitgesteld tot half
juni. Concept communicatie zal met MR
besproken en afgestemd worden.

O MR/JvdV

10. Klacht: kleuter weggelopen van het schoolplein
tijdens het ophalen.
JvdV heeft ouders gesproken. Andries zal
terugkoppeling geven aan de ouders vanuit de
MR. Onderzocht is waar het is misgegaan, er
werd iets te makkelijk mee omgegaan hoe BSO
kinderen van school ophaalden. Met Kivido is
afgesproken het ophalen weer strakker te
organiseren. Procedure van overdragen van
kinderen van school aan de BSO is weer
strakker georganiseerd.

O MR/JvdV

11. Concept formatieplan bespreken (2021-2022)

PMR gaat niet akkoord met de formatie, zoals
deze er nu ligt, mede vanwege de punten zoals
bij 6 genoemd.

INP JdV

https://drive.google.com/file/d/1-4-bA0OUH1yxJyKyfTbvfChbi7lPLUOo/view?usp=sharing


Formeren onder de norm is niet akkoord, voor de
MR. Hoe kan de onderwijskwaliteit worden
gegarandeerd door onder de norm te formeren.

MR heeft er begrip voor dat Jeffrey, met het
minimale formatie plaatje dat er nu ligt, verder
moet met communicatie naar team om ook het
volgende schooljaar te kunnen voorbereiden,
zonder dat de MR (PMR) het formatie plaatje
heeft goedgekeurd.

12. Concept schoolgids bespreken (2021-2022)

Dhr. Van der Veeken geeft aan dat er momenteel
aan de schoolgids wordt gewerkt en dat deze
nog niet klaar is.

INO JvdV

13. Overige zaken vanuit het bestuur -
-

TK JvdV

14. Mededelingen GMR
Geen mededelingen.

TK SR

15. Rondvraag O AE


