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Open vergadering 18.15 – 20.30 uur – mr leden & directie
1. Woorden van welkom en woorden van afscheid
2. Notulen en agenda
3. Vaststelling vergaderplanning komend jaar (Linda stuurt voorstel vooraf)
Met aantal wijzigingen wordt een nieuwe planning gemaakt. Tijdens de startvergadering zullen
de leden van de PMR de teamleden enthousiasmeren om deel te nemen in de PMR.
4. Akkoord voor jaarplan mr aankomend schooljaar
Er zijn niet veel wijzigingen. Linda heeft informatie doorgestuurd naar Karin.
5. Behoefte aan scholing inventariseren
Na de vakantie wordt dit besproken.
6. Update onderwerpen vanuit directie en uit de planning van het mr-jaarplan
a) Instemming mr - schooljaarplan 2021/2022
De OMR kan zich vinden in de mooie ontwikkelpunten die staat beschreven in het jaarplan. Compleet verhaal. Karin stuurt het document met nog een aantal wijzigingen terug
naar Linda en Laura.
b) Instemming pmr - werkverdelingsplan 2021/2022
De verandering voor leerkrachten met 1 dag heeft een wijziging gekregen. De pauze
voor de start van de dag wordt geen pauze genoemd, maar dagstart. Het is geen officiele pauze. Wanneer er over uren heen wordt gegaan of anders worden ingedeeld op de
dag zal dit per persoon worden berekend in Cupella.
c) Schoolplanontwikkeling
d) Begroting
Karin geeft toelichting over de Q1. Er zijn een aantal kosten die op de schoolbegroting
terecht komen. De personele middelen worden opgevangen door de Scholengroep. Op
bestuursniveau is er meer inzicht gecreëerd. De controller is weer actief. Balans is belangrijk om alle gelden en werkzaamheden te verdelen. Op schoolniveau kunnen we
niet veel schuiven. Belangrijk is om alle plekken bemand te hebben.
e) Schaalvergroting & PR
Er wordt nog niks bekend gemaakt omtrent de nieuwe naam van de school.
7. 20.30 uur – Einde en afsluiting

Op de agenda van de volgende vergadering:
Vergaderrooster 2021 / 2022)
Dinsdag
21 september
Woensdag
17 november
Maandag
24 januari
Dinsdag
8 maart
Donderdag
14 april
Dinsdag
24 mei
Woensdag
29 juni

Dag voor goede vrijdag
Dinsdag voor Hemelvaart

