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Agenda MR-vergadering
Datum: maandag 17 mei 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Basisschool De Ark (met jullie goedvinden is de vergadering live)

1. Opening

● vaststelling agenda

2. Vaststellen notulen 29 maart 2021

3. Mededelingen/ingekomen stukken:

● secretaris

● vanuit het team

● vanuit de ouders

● directie:

○ IEP-toets (mogelijk is de uitslag binnen?! )

○ planning ouderenquête (is verlaat)

○ ...

4. Corona-ontwikkelingen

● M.i.v. 10-5 teruggang naar oorspronkelijk rooster

● het wel/niet doorgaan van activiteiten

○ schoolzwemmen

○ sportdag

○ schoolreis

○ kleuterfeest

○ afscheidsavond groep 8

● Verstrekking zelftests voor leerkrachten

5. Jaarplan/Ontwikkeling passend organiseren

● (Voorlopig) overzicht jaarplanning

● De ontwikkelingen op dit moment:

○ Planning ouderbijeenkomst(en): staat in drive

○ Opzet passend organiseren
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○ Inzet extra personele faciliteiten

6. Begroting

● Subsidies:

○ Ontwikkelingen wat betreft de Corona-subsidies.

○ Invulling herstelplan

7. Formatie (personele inzet)  2021-2022

● Invulling vacature

● Teamindeling komend jaar

● Inzet extra formatie

● Onzekerheden

8. Kwaliteitsbeleid

● Onderzoek leerlingen (sociale veiligheid) - in week 22-26 maart afgenomen

9. GMR

● Info (Trudie)

Vanuit de vorige vergadering:

○ Inzet van de extra subsidiegelden.

○ De reglementen van MR en GMR worden aangepast. Hier komt een format

voor die ook naar de MR gestuurd wordt zodat die per MR aangepast kan

worden. Wordt vervolgd.

10. PR, Ark-nieuws, communicatie met OR

● Aftreedrooster. Willen degene die dit betreft een nieuw termijn en wanneer komt er

een bericht in het ark-nieuws over de aftredende posities? Wanneer en tot wanneer

kunnen kandidaten zich aanmelden?

● Laatste MR notulen op de ark site is van 10 september 2020. De laatste 3 staan er niet

op.

12. Agendapunten volgende (slot)vergadering

● Formatie

● Schoolgids

13. Rondvraag en sluiting

● Wanneer ronden we dit jaar af? (korte vergadering en etentje)

● Planning data 2021-2022 (?)
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