MR vergadering
Notulen vergadering medezeggenschapsraad
d.d. 09-03-2022
Locatie: Meester S. Wijbrandischool
1. Opening door Annet
Annet was jarig geweest en had heerlijk gebak als opening meegenomen.
2. Vaststellen agenda
We slaan punt 6 over, vanwege corona is er geen GMR vergadering geweest.
Naast de vaste punten is er geen actie lijst.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen zijn gemaild naar Lucie maar die kon ze niet op de site zetten. Francisca
stuurt het naar Jan Hendrik, zodat hij het op de site kan zetten.
Er was geen mail in MR mail.
4. Notulen vorige vergadering
Wordt gemaild naar Jan Hendrik
5. Actielijst
Vakantierooster gaat Jan Hendrik mee bezig.
6. Nieuws vanuit de GMR
7. Informatie tussenopbrengsten
Dit is toegelicht met een schema.
Begrijpend lezen gaat extra aandacht naar toe.
Spelling en woordenschat gaat heel goed.
8. Oudergelden 2021
Verkort overzicht financiën toegelicht en ondertekend.
9. Ontwikkelactiviteiten schooljaar 2020-2021
Bareka rekenen wordt mee gewerkt.
Taalbeleidsplan is nu afgerond.
Rapport en portfolio, volgend schooljaar zal het nieuwe rapport klaar zijn.
Wietske is gestopt met extra (bij)les te geven. Ze geeft nu les op een andere school.

Engels, werken met Blinq. Er wordt nu alleen in groep 7 en 8 Engelse les gegeven. Er
wordt gekeken of er eerder mee gestart kan worden om het niveau omhoog kan.
10. Schoolzaken
* Audit komt nu 16 maart. Is verplaatst vanwege corona onder de leerkrachten.
* Jan Hendrik gaat tijdelijk 3 maand een tweede school over nemen omdat een
collega directeur een wereldreis gaat maken.
* Volgend schooljaar neemt JH ouderschapsverlof op.
* Geartsje komt langzaam weer terug.
11. Functioneren MR
1 of 2 x per jaar even toetsen.
Er zijn geen dringende zaken mbt school. Dus alles loopt goed.
12. MR verkiezingsprocedure opzetten
Vacature in de nieuwsbrief, aan de hand daar van kijken we hoeveel reactie er komt.
Sebastiaan heeft na dit schooljaar zijn termijn er op zitten.
13. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.
14. Sluiting door Francisca
Francisca heeft een kaartje getrokken met een leuke spreuk er op:
“Als je naar een veld vol paardenbloemen kijkt, kun je ofwel een heleboel onkruid
zien, ofwel duizenden wensen.”

