
Vergadering: MR
Datum: maandag 10 mei 2021

Plaats: meet
Tijd: 19.30 uur aanvang vergadering

Notulen

1. LN opent de MR vergadering.

2. AE neemt de mededelingen door. CP stelt op mededelingen de vraag naar overige
personeelsleden wie er volgend jaar in de MR gaat. AE geeft aan dat ze bezig is met de formatie
voor komend schooljaar.
AE geeft aan dat de renovatie nog minimaal een jaar wordt uitgesteld. Het meubilair + de
digiborden worden wel vervangen.
Actie/vraag: welke verantwoordelijkheid pakt het bestuur op het gebied van imago van de
school (leerkrachten die niet kunnen blijven + verbouwing die wordt uitgesteld)
Basisgroepen: enquête uitgegaan mbt nieuwsbegrip, faqta, gym, verkeer, ehbo
⅞: over het algemeen de basisgroepen als ruim voldoende aangeven → Fijn keuze crea (wat en
met wie)
⅚: met name gr. 5 positief.
Heeft een ouder evaluatie nut, is de vraag aan de MR?
De MR geeft aan dat een ouder evaluatie nu, door de coronatijd, verzet wordt naar volgend
schooljaar. AE communiceert dit naar de ouders.

3. De notulen van de vorige vergadering op 16 maart 2021 zijn goedgekeurd. MS loopt hem nog
even na en daarna kan hij naar AE gestuurd worden.

4. Ingekomen :
● LN geeft uitleg over de bijeenkomst van CSG de Waard.

- nieuw software pakket wat inzicht geeft in het budget van de hele organisatie.

- waar gaat CSG de Waard zich de komende tijd op richten? Overformatie, projecten,

huisvesting en bestuurskantoor.

LN geeft aan dat er tijdens de bijeenkomst veel vragen kwamen over de rol van de Raad van

Toezicht.

● In een mail van de  MR De Hoeksteen wordt gevraagd om eventuele vragen aan het bestuur

te bundelen.

● Vraag: Als MR vragen we om duidelijkheid van het bestuur naar personeelsleden en ouders.

Wij denken hierbij aan een duidelijke tijdlijn voor iedereen en een heldere brief naar ouders.

Graag zien wij hier een leidende rol in voor het bestuur.

5. Er is geen communicatie geweest tussen MR en GMR. Deze wordt in de volgende vergadering
meegenomen.

6. Continu rooster
De werkgroep komt in dezer dagen bijeen om de uitslag te bespreken en te verwerken.

7. Werving nieuwe leden
Er zijn geen reacties gekomen op de oproep via de nieuwsbrief. Het voorstel is om de oproep te
delen in de groepsapp en mensen persoonlijk te benaderen.



8. Rondvraag
CP deelt informatie over het alternatieve kamp voor groep 8 en de uitvoering van de musical.
MS geeft aan dat er via andere scholen contact opgenomen is over het zichtbaar maken van de

MR voor ouders. MS deelt de ideeën met de overige MR-leden en L.N. zet dit punt op de volgende
agenda.

9. De vergadering wordt rond 21.00 uur beëindigd.


