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NotulenMR-vergadering
Datum: maandag 29 november 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Basisschool De Ark De vergadering gaat via google meet;

1. Opening

● welkom

● vaststelling agenda

2. Vaststellen notulen 20 september 2021

De notulen worden vastgesteld

3. Mededelingen/ingekomen stukken:

● secretaris

○ Nieuwe Info MR is binnen hij gaat nu naar Paul van Baar daarna weer door.

● vanuit het team

○ Melissa geeft aan dat maandag voor haar niet handig is, ze bekijkt dit per keer

● vanuit de ouders

○ Brieven van de ouders komen later aan de orde

● directie

○ Frank Knijn is waarnemend directeur vanaf December t/m Januari,

Dinsdagmiddag of donderdagmiddag aanwezig op de Josefschool in

Medemblik.

4. Formatie (personele inzet)  2021-2022

● Invulling vacature

○ LIO student gesproken, Kandidaat vanuit de Caegh heeft gekozen voor een

andere functie. Nieuwe optie voor zij-instromer. Gepland, voor komende

donderdag. Martijn vervult de rol als ouder.

5. Jaarplan

● zie “werkdocument”

○ Jaarplan is groeidocument vandaar dat het aldoor op de planning staat. Er is

binnenkort weer een overleg, Frank meldt als er wijzigingen zijn.

○ De nieuwste versie staat niet in de drive dit zal Frank doen.

6. Corona-ontwikkelingen

● Aanpassingen corona-beleid

○ Ouders in de school

■ Ouders in de school dragen een mondkapje of worden helemaal niet

toegelaten.
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○ Feesten

■ Sinterklaasfeest door te laten gaan, sinterklaas en de pieten doen een

zelftest, het wordt gevierd in de binnenruimte.

■ Ouders worden geïnformeerd over deze manier.

■ Kerst in de stal gaat niet door.

○ Omgang met besmettingen / klachten

■ Kinderen met klachten testen is noodzakelijk bij de GGD.

○ Ingezonden brieven

■ Zelftesten preventief worden beschikbaar gesteld, deze is te gebruiken

voor de klachten uit

■ Beslisboom moet opnieuw gestuurd worden

■ Ouders die beslist niet willen dat hun kind een mondkapje draagt kan

dit mailen naar de school

■ Er wordt besproken dat de dierbaren van de leraren ook veilig moeten

blijven

7. Kwaliteitsbeleid  (zie ook schoolgids)

● Een nieuwe constructie, bevragen van ouders, bevragen van leerkrachten, bevragen

van leerlingen. Zelfevaluatie begrijpend luisteren wordt eerste half jaar getest,

zelfevaluatie kindgesprekken 4 ™ 8 wordt tweede helft van het jaar afgenomen.

8. GMR

● Inzet van de NPO gelden bespreken is uit de notulen van de GMR gekomen. De gelden

zijn al besproken bij onze eerdere MR overleggen. Januari is de volgende vergadering.

9. Agendapunten volgende vergadering

● Voor nu geen

10. Rondvraag en sluiting

● De vergadering wordt gesloten om 20:56
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