
Agenda MR vergadering
Woensdag 17 november 2021

20.00-22.00 uur

Aanwezig: Maaike, Mischa, Esther namens de OR, Scarlett, Lesley

Afwezig: Fianna

Notulist: Notulist

1. Opening en mededelingen MR De GMR bijeenkomst van 26 oktober was een
brainstorm sessie over het onderwijskwaliteit en
kwaliteitszorg.

2. Vaststellen agenda De agenda is vastgesteld. Er zijn geen
aanvullingen.

3. Notulen 14-10-21 Notulen van de laatste agenda zijn nog niet
vastgesteld. Er waren nog aanpassingen van
Maaike die niet zijn aangevuld.

4. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.

Maaike heeft een voorzet gedaan voor een
subsidie voor de vergroening van het schoolplein.
Er wordt gekeken hoe dit wordt opgepakt en wie
dit kan coördineren.

5. Communicatie MR-achterban en
MR-OR

Esther is aangesloten namens de OR.
De sfeer binnen de nieuwe setting van de OR is
positief en constructief.

OR en MR werken goed samen.
De vraag van de MR is hoe worden wij goed
zichtbaar en hoe wordt het duidelijk wat wij voor
de ouders doen?

Notulen worden dezelfde avond of de dag erna
naar de betrokken leden verzonden.
De leden brengen eventuele wijzigingen aan en



reageren binnen een week.
Binnen twee weken zijn de notulen op de website
gepubliceerd.

De nieuwe agenda wordt een week van tevoren bij
de ouders onder de aandacht gebracht.

Vanuit de OR wordt aangegeven dat informatie
binnen Social Schools verschillend wordt
aangeboden. De informatie wordt soms in een
bijlage gedeeld, anders in de Social Schools
Agenda. Het zou fijn zijn als alle informatie op 1
plek is terug te vinden.

7. Stand van zaken in de groepen en
corona update

De Coronagolf is op dit moment actief in Houten.
Er wordt gevreesd voor de komende weken maar
op dit moment zijn wij bij machten om de gaten te
vullen. Er is op het moment van schrijven nog
geen PO protocol. De Bijenkorf blijft
communiceren over de laatste ontwikkelingen.

8. Gedragsprotocol Het gedragsprotocol is bij deze goedgekeurd.

9. Gezonde school Contact gehad met adviseur van GGD gezonde
school over het thema voeding. Ze komt in maart
het team (en de MR) informeren tijdens een
teamvergadering.

10. Jaarverslag 20/21 Het concept van het jaarverslag ziet er goed uit.
Het is bij deze definitief.

11. Inzet NPO gelden Op 30 september is de inzet van de gelden in het
MT besproken. Er is geëvalueerd op de extra
ondersteuning, gaat het proces goed.
Landelijk blijkt dat de groepen 3 van vorig jaar in
de Corona periode de meeste achterstand hebben
opgelopen. De voormalige groep 3, dus huidige
groep 4, krijgt extra ondersteuning vanuit de
gelden.

12. Puck

Karin heeft een stukje geschreven om Puck voor
te stellen, Maaike heeft feedback gegeven. Kan
het zo op SocialSchools?

Het hartelijk geschreven stuk is duidelijk en biedt
voldoende uitleg waarom wij een hond op school



hebben. Het stuk is bij deze goedgekeurd en wordt
gepubliceerd.

13. Huisvesting

Is er actie nodig vanuit MR/GMR?
Er is geen actie nodig vanuit de MR.
Momenteel ligt er een brief met daarin de
aanvraag voor 4 noodlokalen.
Scarlett verwacht binnen korte tijd terugkoppeling
hierover te krijgen.

13. Wvttk Er zijn geen punten.

14. Rondvraag De dode hoek achter groep 1/2B is afgesloten met
een lint.


