DE DORPSSCHOOL

B = bijlage, S =
bespreken,

MR-VERSLAG

MR-Notulen

K= ter kennisgeving,

31-01-2022

BE= Besluitvorming

vastgesteld:

I = instemmen, A =
advies

tijd

onderwerp

door

Actie door / afspraken /
vaststelling

19.30

Notulen 16-12-2021

VZ

B

Kariene heeft contact
gehad met Joanne en
Annemiek over een bericht
van de MR en OR naar
ouders.

19.35

Verkiezing oudergeleding

VZ

S

Er komen nieuwe
verkiezingen. Kariene,
Frederieke en Lilian pakken
dit op. De ouders die zich
de vorige keer hebben
aangemeld krijgen een
persoonlijk bericht.

19.50

Afspraken rondom rapporten BB

PG

S

Sebnem vertelt over de
afspraken over de cijfers op
het rapport.

20.05

Stand van zaken Schoolplan

PG

S

Wordt toegelicht door
personeel. Volgende keer
16-3 bespreken, ook kijken
hoe we dit naar ouders
communiceren.

PG

S

Elke bouw heeft 1 dag in
de week een extra
leerkracht, dit vullen we in
naar eigen behoefte. Wij
evalueren dit in het team
tijdens de studiedag op 18
maart en koppelen dit terug
in een mr vergadering.

(doorgeschoven jaarkalender 16-12)

20.15

Evaluatie inzet EHK en
tussenevaluatie NPO middelen
(doorgeschoven jaarkalender 16-12)

20.25

Procedure rondom nieuwe
directie

VZ

S

Het is fijn om goed
vertegenwoordigd te zijn
vanuit De Dorpsschool
omdat de directeur het
aanspreekpunt wordt vanuit
De Dorpsschool.

21.15

- Info GMR (notulen)

VZ

S

We krijgen meer informatie
vanuit de GMR.

- Info Leerkrachten /Team
- Info4@all
- Rondvraag

Wellicht kunnen we via
Zinder een MR cursus
volgen, dat is niet echt
duidelijk. Erik neemt

contact op met Jos.

Toelichting agenda/actielijst
Verkiezing oudergeleding; Regelement bekijken
Afspraken rondom rapporten in de BB
Volgende onderwerpen zijn doorgeschoven naar 16-03-2022
Concept begroting; Karin ontvangt van Ronald een uitsplitsing van het
geld dat staat bij de MR. Ze komt hier in de MR op terug.
(komt terug onder het punt begroting op 16-03)

Onderwijs Anders Organiseren; visie communiceren naar ouders
Resultaten leerling enquete - te vinden in scholen op de kaart
MR academy

Kariene
Sebnem

Karin
Weinig kosten mr,
alleen cursus. Fijn dat
het anders wordt.
Personeelsgeleding
Allen
Erik

