
Notulen MR 18-06-2022

Vergadering: MR
Datum: Donderdag 18 juni 2022
Plaats: CBS Keuchenius
Tijd: 20.00 uur aanvang vergadering
Notulist: CP

Agenda

1. MK opent de vergadering en heet eenieder welkom bij deze fysieke bijeenkomst.  A.E. geeft
uitleg over de  Mededelingen. Er zijn geen opmerkingen betreffende de notulen. A.E. geeft
extra uitleg over W.S. d'r positie als MR-lid. Ook geeft ze extra uitleg bij het intensieve proces
van de formatie.

2. De brief van A.E. betreffende de formatie. De MR vindt het belangrijk om transparant naar
ouders te zijn. De PMR geeft aan dat volgend schooljaar de formatie regelmatig moet
terugkeren op de agenda.

3. De Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
4. De vergaderdata schooljaar 2022/2023 zijn vastgesteld.
5. M.S. deelt Nieuws vanuit de GMR.
6. Stukje vanuit de MR in de nieuwsbrief. M.K. stelt voor om bij het volgende stukje een oproep

te doen voor een nieuw MR-lid.
7. M.K. wil het jaarplan als leidraad voor de MR vergaderingen 2022/2023.
8. Bij de uitkomst WMK volgende bespreekpunten die komen uit de ‘vragenlijst tevredenheid

ouders’:
● Veiligheid: Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden.

(onvoldoende score)

● Informatie: Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn

kind. (onvoldoende score)

● Informatie: Het is mij duidelijk wat de school wil ontwikkelen. (onvoldoende score)

De MR heeft geen signalen betreffende deze punten ontvangen. M.K. neemt wel de

communicatie mee naar A.E. in hun contactmoment.

9. MR bezetting / rooster van aftreden. T. H. kan komend schooljaar aftredend zijn. T.H. geeft
aan eventueel door te willen gaan. Dit hangt af van de mogelijke aanmeldingen.
De PMR plaatst op InternNet een stukje over het mogelijk aftreden van C.P. M.K. schrijft een
stukje in de nieuwsbrief voor een nieuw MR-lid namens de ouders.

10. Rondvraag
- Wat is uiteindelijk de meerwaarde van de huidige opzet van de basisgroepen?
We hebben gesproken over wat de meerwaarde is. Die zien leerkrachten nog niet altijd. Maar
ook door Corona heeft niet alles volgens planning plaats kunnen vinden. Evaluatie moet hier
nog wel gebeuren. Komen we de volgende vergadering op terug.
L.L: Worden de toestellen op het kleuterplein gecontroleerd? MS geeft aan dat deze jaarlijks
gecontroleerd worden, maar dat ze wel in een slechte staat verkeren. Dit is wel aangegeven.
Keuring moet naar voren gehaald worden.
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