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19.30 – 19.45 uur Open vergadering – mr leden & directie
1. 19.35 uur- welkom, voorstellingsronde nieuwe leden mr, PMR(Fariha) OMR (Hélène)
2. 19.45 uur – Taakverdeling binnen de mr- Linda blijft voorzitter, Laura wordt de nieuwe
penningmeester en Fariha is notulist.
3. 19.50 uur – Vergaderrooster mr / Jaarplanning mr
(beide goedgekeurd in juli, maar zijn er vragen?
Fariha vraagt om verzetten datum van 17 november. 24 november is de nieuwe datum dit
komt handiger uit i.v.m. het begrotingsgesprek directie op 18 november.
Jaarplanner- geen vragen.
4. 19.55 uur – Concept jaarverslag mr 2020-2021 – vaststellen wie gaat hem maken
Laura gaat hier verder naar kijken. Verslag van 2019-2020 kan gebruikt worden als template.
5. 20.00 uur – Planning van scholing of cursussen mr - nieuwe leden, Hélène en Fariha, hebben
interesse voor een opfriscursus-algemeen, er zijn maar 10 plekken vrij. Linda gaat kijken
welke cursussen er zijn en komt hierop terug.
6. 20.10 uur – Vaststellen jaarbegroting mr- Karin geeft aan dat de begrotingsgesprekken nog
moeten plaatsvinden. Karin komt hierop terug. Er is een voorkeur uitgesproken over het geld
op de rekening van de mr. De ideeën van de leerlingenraad kunnen hiermee worden
gerealiseerd. Dit heeft de voorkeur boven het aanschaffen van hesjes. Laura kan nog niet bij
de rekening. Laura en Linda zullen dit navragen bij Peter Hylarides.
Begrotingszaken lopen allemaal, oktober+ na begroting is opgesteld, gmr geeft hier een klap
op.
Uitdaging minder leerlingen, hoe groepen bemannen, formatie is het grootste stuk van de
begroting.
7. 20.20 uur – Inventariseren eigen initiatieven/ voorstellen van de mr (PR, speerpunten) - Eigen
initiatieven in plaats van een plusklas een leerlab, wormenhotel, technieklab. Het doel is om
hierin ook mee te nemen wat wij als school willen uitdragen. Misschien dat de leerlingenraad
ideeën heeft.
8. 20.45 uur – Update onderwerpen vanuit directie en uit de planning van het mr-jaarplan
a. Overige punten afkomstig van schoolleiding- Karin vraagt welke geluiden ouders
hoorden na de onthulling van de nieuwe naam. De quote onder de schoolnaam sprak
ouders aan.
b. Schaalvergroting & PR – Karin is bezig met team for talent om een peuterochtend
binnen de school te realiseren. Deze zal in de herfstvakantie plaatsvinden waarbij ook
een leerkracht en ouder van de or aanwezig zal zijn.

-

Website vernieuwen gaat veel tijd inzitten, de schoolopbrengsten dienen ook op de
website te staan.
Films/foto`s over onze school, uitspraak ouders over de school meer de wijk in, flyers.
De or is bezig om dingen te bedenken waarmee we naar buiten kunnen.
Scholen op de kaart. De oude foto is inmiddels gewijzigd, maar heeft meer invulling
nodig.
Open huis voor eigen leerlingen en ouders op 15 oktober.
Bestuurder dient meer duidelijkheid te geven richting ouders over de toekomst van de
school, onder andere om te voorkomen dan ingeschreven leerlingen weglopen.
Vanuit het pr- bureau is het advies om vanuit pijlers te werken, zodat de school goed
op de kaart staat.

Schoolvakanties worden op gemeentelijk niveau bepaald. Vakantiekalender is door GMR ook voor
21/22 goedgekeurd. Karin vraagt dit na.
Heeft de mr instemmingsrecht over jaarrekening or? Karin en Linda komen hier nog op terug.
De naschoolse activiteiten die momenteel lopen en/of gepland staan voor dit jaar:
Team for talent
Mad Science
Typecursus (ik type snel)
Het mr-stukje voor in Omnia nieuws gaat richting Karin
9. 21.30 uur – Einde en afsluiting
De november en december agenda zijn samengevoegd, er staan hierdoor veel punten op de
volgende agenda.
Complimenten voor het team, social schools wordt vollop gebruikt en ouders zijn hier erg blij
mee, de filmpjes en foto`s geeft ouders een kijkje in de keuken. De positieve geluiden zullen
worden gedeeld met het team.

Vergaderrooster 2021 / 2022 – voorstel (gem. 6 weken ertussen)
Woensdag
24 november
Maandag
24 januari
Dinsdag
8 maart
Donderdag
14 april
Dinsdag
24 mei
Woensdag
29 juni

