Agenda MR

Nr.

Onderwerp

Doel

1.

Opening

Vaststellen Agenda

2.

Agenda bepalen
gesprek ouders (22
juni)

Vaststellen met elkaar

Vergadering

MR

Tijd

19:30 – 21:30

Datum

16 juni 2021

Notulist

Simone

Notulen

Tijd
19:35-19:40

•
•
•
•

Opening: Anita opent
(gespreksleider)
Verwachtingen/doelen vanuit
ouders.
Verwachtingen/doelen vanuit
MR.
Route van een klacht.

19:40- 20:00

Ouders vullen agendapunten aan.

3.

Begroting

Karin presenteert de begroting

Komend schooljaar staan we in de plus.
Karin beschrijft 11 keuzes die gemaakt zijn
met het beschikbare geld.
Elias gaat de begroting nog goed bekijken
en daarna volgt een definitief akkoord.

20:00-20:30

4.

Formatie

Karin presenteert de formatie voor
instemming van MR

MR is akkoord. Maandag 21 juni gaat de
formatie eruit naar ouders en kinderen.

20:30-20:45

5.

Jaarplan

Karin praat ons bij.

Jaarverslag is afgrond.
Karin heeft een start gemaakt met het
jaarplan, dit wordt overgedragen aan de
nieuwe directeur en hij gaat ervoor zorgen
dat dit voor oktober bij de MR ligt.

20:45-21:10

Jaarverslag
School
Ondersteuningsprofiel

De NPO gelden zijn opgenomen in het
jaarplan. Samen met het team is gekeken
naar de wensen en via het
tevredenheidsonderzoek is aan ouders
gevraagd waar hun wensen liggen. Werken
in kleine groepjes staat hoog op het
wensenlijstje, kinderen extra te begeleiden
aan de onderkant, maar ook aan de
bovenkant. Hiervoor zijn er komend
schooljaar twee leraarondersteuners
aangesteld. Ingrid gaat dit vanuit haar rol
als IB’er begeleiden.
Mr heeft ingestemd met de NPO gelden
zoals Karin heeft voorgesteld.

Concept Schoolgids
NPO gelden

6.

Terugkoppeling
tevredenheidsonderzoek

Karin praat ons bij

Karin geeft een korte samenvatting. Er
volgt binnen twee weken een
terugkoppeling in het Wilgentakje.

21:10-21:15

7.

MR data volgend
schooljaar

Vaststellen met elkaar

Dinsdag 28 september 2021
Woensdag 17 november 2021
Dinsdag 18 januari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Dinsdag 17 mei 2022
Woensdag 15 juni 2022

21:15-21:25

8.

Rondvraag en
actiepunten

•

Hoe gaan we ons volgend
schooljaar meer zichtbaar
maken voor de ouders?

21:25 – 21:30

•

•

Mededelingen en vragen

IMR:
AMR:
IP:
AP:
IO:
AO:

instemming MR
advies MR
instemming personeel
advies personeel
instemming ouders
advies ouders

Groep geel opstarten in 2022??
Meenemen tijdens de eerste
MR-vergaderingen van het
nieuwe schooljaar.
Greke Heida gaat komend
schooljaar de MR verlaten. De
eerste week na de
zomervakantie start de werving
voor een nieuw MR-lid. Hier
hebben we voor gekozen zodat
nieuwe ouders zich ook kunnen
aanmelden.

