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Onderwerp

Concept Notulen MR vergadering 16 maart 2021

(I) Informatief

(M) Meningsvorming

(B) Besluitvorming

Vergadering MR
1. Opening
Voorzitter opent de digitale vergadering op afstand om 20:02 uur
2. Vaststellen agenda (M-B)
De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.
3. OTP + LTP (I)
Directie geeft een toelichting op de rapportages. Conclusie: blij met de resultaten en de
verbeteracties die zijn opgezet n.a.v. deze peilingen. Geen verrassende zaken.
Voor komende jaren wordt met betrekking tot de LTP gekeken of deze breder afgenomen kan
worden, zodat ook groep 5-6 deze in kan vullen. Dit jaar viel dat wegens omstandigheden niet
meer te organiseren.
De samenvatting van de resultaten wordt in de boog van april gecommuniceerd met alle
ouders.
4. Vakantierooster schooljaar 2021-2022 (I)
Vakanties staan in principe allemaal vast, behalve de meivakantie. Daarvoor staat slechts 1
week vast en de andere geeft de overheid een aanbeveling voor. Deze volgen wij dit jaar op,
waardoor alle vakanties voor 2021-2022 worden ingepland zoals geadviseerd voor regio zuid.
5. Goedkeuring concept notulen 19-01-2021 (M-B)
Notulen worden met enkele kleine aanpassingen goedgekeurd en definitief gemaakt.
6. Status Actielijst (I)
De actielijst wordt doorlopen en bijgewerkt.
7. Borgingsdocument
a. Herschreven bouwsteen 2: Ouderbetrokkenheid

b.

Paar kleine tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd en daarmee de tekst
geaccordeerd.
De viering op vrijdag
We nemen gezamenlijk deze bouwsteen door en passen de tekst aan n.a.v. onze
discussie. Zie aangepaste concept tekst in borgingsdocument.
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8. Ingekomen post (I)

Geen ingekomen post i.v.m. toegangsprobleem tot mail.
9. Rondvraag

Zijn er ouders die hebben gereageerd op de mail omtrent de 6 klassen volgend jaar en de
‘verhuizing’ van de VSO/BSO naar de Zonnesteen?
Ja, er hebben inmiddels 12 ouders gereageerd van de 34. Zij zijn overwegend positief over de
gemelde ontwikkelingen.

De vergadering wordt gesloten om 21.13 uur.

