
Notulen MR De Dijk

Datum: 1 Februari 2022
Tijd: 19.30  uur
Locatie: Lerarenkamer De Dijk
__________________________________________________________________________________

Aanwezig: Nicole, Anita, Marieke (digitaal), Agnes, Denise (digitaal) en Marianne
Afwezig: Geen
Voorzitter: Nicole
Notulist: Agnes
Datum volgende vergadering: 29 Maart 2022

__________________________________________________________________________________
Agenda

1. Welkom en opening
2. Opmerkingen/actiepunten vorige notulen

- Jaarverslag MR
- Staan alle notulen online?

3. Ingekomen stukken
4. Begroting/Financiën MR 2022
5. Corona incl schoolplan/scan 2021-2022 2022-2023 + jaarverslag?
6. Oudergesprekken
7. GMR - geen nieuwsbrief gehad, mail GMR maken
8. Werkplan 2021-2022 - ontvangen we van Nicole + op site zetten. Lezen!!!!
9. Bezoek wethouder Pieter Kos
10. Vertrek Anita MR eind van het jaar
11. Rondvraag

Agenda

1. Welkom en opening
De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Opmerkingen/actiepunten vorige notulen
- Jaarverslag MR

Is ondertekend en staat online. Nicole stuurt deze door naar de O.R.
- Staan alle notulen online?

Notulen vorig jaar zijn verwijderd en vervangen door het jaarverslag en de notulen
van dit jaar staan online



3. Ingekomen stukken
Geen

4. Begroting/Financiën MR 2022
Begroting is gemaakt en met ons gedeeld. Hij is inmiddels goedgekeurd door Maarten.

5. Corona incl schoolplan/scan 2021-2022 2022-2023 + jaarverslag?
Schoolplan wordt gemaakt. Deze volgt later. Het jaarverslag komt pas aan het eind van dit
schooljaar.

6. Oudergesprekken
Gesprekken verliepen digitaal prima. Wel geven de ouders aan dat er een risico is omdat
iedereen met dezelfde link werkte. Ouders kunnen per ongeluk in een ander gesprek
meedoen. Agnes geeft aan dat social schools op haar telefoon staat. De link kan hieruit niet
doorgestuurd worden naar je email zodat zij op haar chromebook het gesprek kon voeren.

Schoolkalender met foto’s is als heel leuk ontvangen!

Gesproken over hoe je in een digitale tijd het contact tussen school, leraren en ouders kunt
behouden.

7. GMR - geen nieuwsbrief gehad, mail GMR maken.
Maarten is hier het afgelopen half jaar meerdere keren mee bezig geweest maar geen
reactie. In November geen nieuwsbrief ontvangen. Volgende vergadering is binnenkort.
Nicole gaat een email maken met de andere MR-en in de cc om te vragen waar de
nieuwsbrief blijft en het verzoek om ons beter/sneller te informeren.

8. Werkplan 2021-2022 - ontvangen we van Nicole + op site zetten. Lezen!!!!
Kleine aanpassingen aan Nicole doorgegeven. Na aanpassing gaan wij deze online plaatsen.

9. Bezoek wethouder Pieter Kos
Gesprek ivm ruimtegebrek. Hij is voorstander van IKC’s. Hij is erg onder de indruk van hoe de
school staat. Hij geeft aan dat hij ons probleem gaat bespreken maar het is afvragen of hij er
iets mee kan aangezien de scholen om ons heen ruimte hebben. Dit is echter de keuze die
school niet wil maken.

10. Vertrek Anita MR eind van het jaar
Na uitreiking flyer MR heeft Maarten een bericht ontvangen dat Anita in de directie zit. Dit is
officieel niet toegestaan maar is in goed overleg altijd toegestaan. Maarten heeft toegezegd
dat Anita toegezegd aan het eind van het jaar.

11. Rondvraag
Geen

Actiepunt: Notulen na elke vergadering aan OR toesturen (Jill)


