DE DORPSSCHOOL

B = bijlage, S =
bespreken,

MR-VERSLAG

MR-AGENDA

K= ter kennisgeving,

16-12-2021

BE= Besluitvorming

vastgesteld:

I = instemmen, A =
advies

tijd

19.30

onderwerp

door

Actie door / afspraken /
vaststelling

Kennismaking OR
-

Ouderpanel

VZ

S

Op initiatief van directie
gestart. Is nu één keer
geweest. Er waren weinig
ouders aanwezig, hopelijk
volgende keer (1 februari)
meer ouders. Het was een
prettig, open overleg. In
Parro is er een bericht
gedeeld.

-

Resultaten scholen op de
kaart
(informatievoorziening
over uw kind)

VZ

S

Aandachtspunt is
communicatie met ouders,
informatie delen met
ouders. Misschien toch
goed om met ouderpanel te
kijken waar de kansen
liggen.
Na de kerstvakantie een
bericht in Parro met leden
OR, MR enz. Wie zijn ze,
wat doen ze? Joanne en
Kariene pakken het op.

20.00

Notulen 08-11-2021

VZ

S

Is vastgesteld.
Jaarkalender kan ook op
de website.

20.05

Toekomstbestendig onderwijs
Bathmen

VZ

S

Bouw van een
schoolgebouw gaat niet
door.
Personeelsgeleding heeft
input gevraagd aan
collega’s.
Wat staat er op de
planning, wat gaat er
gebeuren?
-

Binnen ons eigen
groep en bouw zijn
we aan het kijken
wat we kunnen
aanpassen

-

-

Methode loslaten en
kijken naar
leerlijnen
Een circuit, clusters,
klas overstijgend
werken lukt op dit
moment niet
wegens corona
Proefondervindelijk
kijken wat kan al
wel en wat kan nog
niet

Kan het team dit verhaal
(stip op de horizon) ook
delen met ouders? Idee
erachter verduidelijken.
Voorbeelden in Parro delen
met ouders.
Als agendapunt opnemen:
onderwijs anders
organiseren.
21.05

GMR verslag / MR training

21.10

Mail van de MR

21.15

- Info GMR (notulen)

VZ

VZ

- Info Leerkrachten /Team
- Info4@all / Parro

B-S

MR academie heeft een elearning. 500 euro per jaar.
Erik deelt de informatie met
ons.

S

Oudergeleding kan bij de
MR mail.

S

Fijn dat de kerstlunch is
doorgegaan en dat we het
toch met de kinderen goed
kunnen afronden.

- Rondvraag

Actielijst voor de volgende vergadering (31-01-2022):
Actie
Concept begroting; Karin ontvangt van Ronald een uitsplitsing van het
geld dat staat bij de MR. Ze komt hier in de MR op terug.

Wie
Karin

Verkiezing oudergeleding; Regelement bekijken
Afspraken rondom rapporten in de BB

Kariene
Sebnem

