Notulen MR 6
Locatie: De Biezen
Datum: maandag 20 juni
Aanwezigen: Guuske, Frank, Irene, Jessica, Suzanne
Tijd: 19.30 uur
Notulist: Suzanne

I. Opening
II. Notulen ter goedkeuring
Geen aanvullingen. De notulen kunnen op de website
geplaatst worden.
III. Notulen GMR
Er zijn nog geen nieuwe notulen ontvangen. Deze komen
nog via de mail.
IV. Mail/post
a)

ARBO-jaarplan.
Vraag of dit verplaatst kan worden naar het begin van
het schooljaar. Het Arbo-jaarplan is nog niet compleet
omdat het schooljaar nog niet ten einde is. Voortaan
komt dit aan het begin van het schoolhaar op de MR
agenda te staan.

b)

Begroting OV
Irene heeft de vragen uit de vorige vergadering naar
de penningmeester van de OV gestuurd. Zij neemt dit
de volgende OV vergadering mee.

c)

MR magazines.
Irene zoekt uit of de MR magazines ook digitaal
verzonden kunnen worden.

V. Agendapunten
a)

Formatie (instemming)
De formatie is nog niet helemaal rond.

b)

Studiedagen/Vakantierooster (advies)
Het vakantierooster staat vast. Voor de studiedagen is
door het MT een voorstel gedaan. Dit is aan het team in
een team moment voorgelegd en besproken. Daarna

is er een nieuw voorstel gekomen waarin zoveel
mogelijk de wensen van het team zijn meegenomen.
De inhoud van de studiedagen is ook besproken met
het team.
De MR geeft een positief advies over de studiedagen.
c)

Schoolgids/jaarkrant (advies)
Deze is nog niet helemaal af. Er zijn niet veel
aanpassingen ten opzichte van vorig jaar. Zodra het
bijgewerkt is, volgt het document via de mail. Advies
volgt ook via de mail.

d)

Werkverdelingsplan (instemming)
Er zijn nauwelijks aanpassingen geweest. De ICT-er krijgt
een halve dag per week aan uren, dit wordt per twee
weken 1 dag ambulante tijd. Dit staat niet meer in het
taakbeleid.
Bij het kleuterkamp en groep 8 kamp komen er ook nog
uren bij voor het blijven slapen op het kamp.
De PMR stemt in met het werkverdelingsplan.

e)

Jaarplan MR + data plannen (samen opstellen)
Voor het jaarplan MR wordt door Irene en Jessica een
opzet gemaakt. Hierbij houden zij rekening met de
punten die we dit jaar verschoven wilden hebben. Dit
jaarplan komt de eerste vergadering op de agenda.
De volgende MR vergaderdata zijn afgesproken:
MR 1 10 oktober ‘22
MR 2 21 november ‘22
MR 3 30 januari ‘23
MR 4 13 maart ‘23
MR 5 23 mei ‘23
MR 6 19 juni ‘23

f)

Schoolplein
De laatste update: van 1 schoolpleinaanbieder is alles
terug. Deze heeft een plan gepresenteerd. De andere
3 moeten nog een plan maken. Er is opnieuw contact
met de gemeente over de subsidie. In het nieuwe
schooljaar wordt dit weer verder opgepakt.

VI. Overige mededelingen
- Er is goedkeuring voor een derde kleutergroep. Na de
zomervakantie komt er een vacature. Deze zal per 1
november starten.
- School neemt afscheid van Wim en Lisette. Zij willen alleen
met het team afscheid nemen. Duncan komt volgend
schooljaar ook niet meer terug op de Biezen.
- Cito eindtoets was 531,6. Dat is 3 punten onder het landelijk
gemiddelde. Het is wel in de lijn der verwachting. Er was
vooral een slechte score voor rekenen neergezet.
VII. Rondvraag
- leerlingenraad: wat is daarmee gebeurd en wat gaat

daarmee gebeuren? Twee weken geleden hadden zij een
terugblik met Jessica. Zo missen ze o.a. spiegels in de
toiletten. Daar wordt nu actie op gezet. Ze hebben ook de
opdracht gekregen om in de groepen te inventariseren wat
de klas vindt van en wat zij graag willen van Sportivate. De
leden van de leerlingenraad gaan allemaal door naar
volgend schooljaar. Er komen alleen 2 nieuwe leerlingen uit
de nieuwe groep 5.
VIII. Sluiting + Borrel bij De Faam

