
Notulen MR 17-1-2022

Vergadering: MR
Datum: Maandag 17 januari 2022
Plaats: op afstand
Tijd: 20.00 uur aanvang vergadering
Notulist: MS

Agenda

1. MK opent de vergadering
2. AE neemt de mededelingen door. Punten van de vorige notulen behandelen we later deze

vergadering.
Corona: begin nieuwe jaar weer veel contact met GGD. We volgen de protocollen netjes.
Vanaf 3 leerlingen moet een groep in quarantaine. Mogelijk wordt dit binnenkort aangepast
aangezien de bestemmingen oplopen.
Jaarplan: deze volgt nog, tijdgebrek. Het is ter informatie.
Begroting: groot gedeelte gaat naar de afroming bestuurskantoor. Er wordt gekeken hoe
andere stichtingen hun bestuur vorm geven. Ook wordt er gekeken naar functies als
onderwijsdirecteur hoe dit vormgegeven gaat worden.
De afroming van het bestuurskantoor zijn alle kosten die gemaakt worden

3. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd
4. Jaarplan: volgende vergadering
5. Begroting (advies)
6. Vakantierooster (ter kennisgeving)

Prima
7. Kascontrole (evaluatie)

TH en CvP hebben de kascontrole gedaan bij EL. Het ziet er verzorgd uit. EL heeft goed
overzicht. Tips vanuit de penningmeester: sponsorgeld contant is lastig, dit zou meer gevolgd
kunnen worden. Klassenbudget is rond de 20-25. Bijna niemand declareert dit waardoor het
niet gebruikt wordt.
MS zet stukje over klassenbudget op voor de leerkrachten.
Svp en TH koppelen terug naar EL

8. Mededelingen vanuit de GMR
geen vragen

9. Stukje MR in nieuwsbrief
27-01 gaat de nieuwe nieuwsbrief eruit. MK en CvP kijken of het lukt een stukje te schrijven
voor volgende week en anders komt het in de nieuwsbrief van maart.

10. Rondvraag
CvP: ter kennisgeving. We hebben op school moeten roeien met de riemen die we hebben. Er
is op veel mensen een beroep gedaan, echt aanpoten. De vervanging is echt problematisch.
L.L. Veiligheid rondom school. Kunnen wij als MR hier wat mee? Een brief als MR sturen naar
de gemeente. L.L. stelt een brief op en stuurt deze door zodat een ieder hier op kan schieten.
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11. Sluiting
M.K. sluit de vergadering om 21.05u
Dinsdag 15 maart 20.00u volgende vergadering.

Bij verhindering graag afmelden bij MK
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