
MR-vergadering
Datum

1. Opening & welkom
Notulist: Patricia
Aanwezig: Bas, Annelies, Carolien, Susan, Mariette en Patricia

Bas

2. Notulen:

vorige vergadering; goedgekeurd en op de site geplaatst

3. Ingekomen post

- geen

4. openstaande/ingebrachte punten

Opstart na de lockdown.
De start is goed en positief verlopen. Zo fijn om alle kinderen weer te
zien.  Carolien, Susan, Mariette en Patricia geven een korte toelichting.
Ook hebben we gesproken over het sneeuwbaleffect van een positief
getest persoon.

Opstellen vacature ter vervanging Annelies.
We plaatsen een wist-je-datje in de nieuwsbrief. Ook is het idee om een
flyer te maken en die in Parro te zetten. Carolien gaat het bericht
terugzoeken toen dit ook aan de orde was in 2019. Graag de nummers
van de oudergeleding bij het bericht vermelden, zodat geïnteresseerden
contact kunnen opnemen voor meer informatie.

5. Mededelingen vanuit de directie

Werving nieuwe adjunct directeur.
De BAK (degenen die bij de sollicitatie aanwezig zullen zijn en advies
geven) bestaat uit 6 personen. Het idee was om de vacature eerst intern
en daarna extern eruit te laten gaan. Waarom niet in 1x? Zo winnen we
tijd. De sollicitanten komen eerst op gesprek en na dit gesprek krijgen ze
een opdracht.
Bas wil als oudergeleding plaatsnemen. Vanuit de personeelsgeleding
wordt er vrijdag een beslissing genomen. Alle vacatures komen bij Wilma
Steltenpool. Fijn dat er één iemand alle ingekomen post en mails
beantwoord en verzamelt.
We hebben het concept vacature doorgelopen en wat kleine dingen
aangepast. De vacature zag er goed uit! Carolien vraagt na of het
noodzakelijk is of er een sociale media check moet worden gedaan bij de
sollicitanten.



6.
Mededelingen vanuit de GMR

7. Mededelingen vanuit het team en OV
Deze week vindt er een gesprek plaats met de inspectie van onderwijs.
De gesprekken gaan over de staat van het onderwijs. Dit jaar is het
thema ‘doorstroom naar de middelbare school COVID19’. Vragen die
kunnen terugkomen in het gesprek: adviseren de leerkrachten van groep
8 kansrijk? Gunnen de leerkrachten hun leerling een hoger advies?

Vraag vanuit de ICT: mag onze school naast Facebook, gebruik maken van
Instagram? Dit is goedgekeurd.

Marg gaat met pensioen. Ze wordt thuis verrast, er komt nog een
receptie op school.

Moniek gaat met zwangerschapsverlof.

8. Rondvraag
Volgende vergaderingen:
Di 6 april
Di 25 mei


