
Notulen MR De Dijk

Datum: Dinsdag 31 mei 2022
Tijd: 19.30  uur
Locatie: Lerarenkamer De Dijk
__________________________________________________________________________________

Aanwezig: Nicole, Anita, Marieke, Agnes, Denise en Marianne
Afwezig: x
Voorzitter: Nicole
Notulist: Agnes
Datum volgende vergadering: volgend schooljaar

__________________________________________________________________________________

Agenda
1. Welkom en opening
2. Opmerkingen vorige notulen
3. Ingekomen stukken - Scholing GMR/MR
4. Formatie
5. Nascholingsplan
6. Oprichting stichting De Dijk ouders
7. Strategisch beleidsplan Meerwerf 2023-2027
8. Nieuwe leden MR
9. Afscheid Marjan
10. Rondvraag

1. Welkom en opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom waarbij een extra welkom voor Loes.
Loes wordt voor de oudergeleding ons nieuwste lid volgend schooljaar.

2. Opmerkingen vorige notulen
Geen

3. Ingekomen stukken - Scholing GMR/MR
Nicole heeft ons een mail gestuurd over scholing. Hier moet iedereen zelf op reageren. Nicole
verstuurt de mail nog een keer zodat we kunnen reageren.



4. Formatie
De verdeling is in de vorige vergadering besproken. Deze is juist en gaat aankomende vrijdag met de
ouders gedeeld worden.

5. Nascholingsplan
Het gehele team krijgt de mogelijkheid om als team extra scholing te krijgen. Maar dit kan ook
individueel. Hiervoor is instemming van de lerarengeleding voor nodig.

De lerarengeleding geeft akkoord.

6. Oprichting stichting De Dijk ouders
Er wordt door de ouderraad een stichting opgericht. Hierdoor komt er een eigen bankrekening
waarmee al het betalingsverkeer met de ouderraad makkelijker wordt (ouderbijdrage).

7. Strategisch beleidsplan Meerwerf 2023-2027
Vanuit het bestuur wordt dit opgezet en gaat dit door naar de scholen. De 4 belangrijke punten zijn:

- Duurzaamheid
- 21-eeuwse vaardigheden,
- Burgerschap en sociale integratie
- Ondernemend leren

De Dijk is al ver met deze punten en zit al in ons DNA.

8. Nieuwe leden MR
Loes hebben wij vandaag verwelkomt. Voor Anita hebben we als vervanger Gio gevonden. De MR is
hierdoor voor volgend schooljaar compleet.

9. Afscheid Marjan
Namens de MR wordt er een bijdrage gedaan voor haar afscheidscadeau.

10. Rondvraag
GMR -> brief verstuurd naar GMR maar is geen reactie meer op ontvangen. De communicatie tussen
MR en GMR staat op de agenda bij de vergadering van de directeuren.

Etentje -> 24 juni 18.30 uur bij Tov.


