
Notulen MR De Dijk

Datum: 14 September 2021
Tijd: 19.30  uur
Locatie: Lerarenkamer De Dijk
__________________________________________________________________________________

Aanwezig: Nicole, Anita, Marieke, Marianne, Denise en Agnes
Afwezig: Geen
Voorzitter: Nicole
Notulist: Agnes
Datum volgende vergadering: 16 November

__________________________________________________________________________________

Agenda
1. Welkom en opening
2. Opmerkingen vorige notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaaragenda
5. Vergaderingen plannen
6. MR werkplan
7. Leerlingenaantal kleuters loopt op. Meedenken over oplossing.
8. Administratief medewerker: van twee naar 3 dagen. Vervangings Perikelen.
9. Tijd om elkaar te leren kennen en bijpraten/uitleggen
10. Rondvraag

1. Welkom en opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een extra welkom voor onze nieuwe
leden! Fijn dat jullie mee willen doen om van de MR een succes te maken.

2. Opmerkingen vorige notulen
Ouderbijdrage: 99% heeft betaald. Dat is heel fijn!

3. Ingekomen stukken
Geen

4. Jaaragenda
Globaal de jaarplanning doorgenomen.
Datum prikken om foto te maken voor MR flyer - overleg met Ilona - voorafgaand aan volgende
vergadering?

Actiepunt



5. Vergaderingen plannen
Dinsdag 16 November - Denise
Dinsdag 1 februari - Marianne
Dinsdag 29 Maart - Marieke
Dinsdag 31 Mei - Agnes
Vrijdag 1 juli Etentje

6. MR werkplan
Aan iedereen meegegeven om door te lezen. Moet aangepast worden voor dit schooljaar.

Actiepunt volgende vergadering

7. Leerlingenaantal kleuters loopt op. Meedenken over oplossing.
Er staat tussen nu al weer 65 kinderen op de planning tot Maart. Wat zijn de mogelijkheden? Optie
besproken om lokalen in De Schoter Duijn te huren (geen optie), een opnamestop voor kleuters?
Extra leraren enz aantrekken.

8. Administratief medewerker: van twee naar 3 dagen.
Ellen kan voor alles ingezet worden, school is heel blij met haar. Ellen werkt 2 dagen bij ons en 1 dag
op de Kluft. Ellen krijgt nu aangeboden om 3 dagen op De Dijk te komen werken incl uitbreiding van
haar takenpakket en wijziging van schaal 3 naar 4.

Besluit: De MR geeft een positief advies op deze wijziging.

9. Vervangings Perikelen.
Kim gaat met na haar verlof minder werken. Er wordt vervanging en aanvulling gezocht maar er is
moeilijk aan mensen te komen. Het team lost het nu nog onderling op maar dit is niet de uiteindelijke
oplossing.

10. Tijd om elkaar te leren kennen en bijpraten/uitleggen

11. Rondvraag
Geen


