
 Notulen MR vergadering 24 nov 2021 

 Aanwezig: Vera, Rachel, Robert, Gea en Sharon 

 1.  Vaststelling agenda 
 -  Vergadering volgende week gaat gewoon door. Ook online. 
 -  Crisisteam Flores bespreken 

 2.  Notulen vorig overleg 

 3.  Mededelingen/ personele zaken 
 -  Personele zaken 

 ●  De begroting is goedgekeurd, hier komen we de volgende 
 vergadering op terug. Per 1 febr kan er een nieuwe leerkracht 
 aangetrokken worden voor een 3de kleutergroep. 

 -  Corona 
 ●  Geen gezamenlijke theemomenten. Iedereen blijft na school in 

 eigen groep. Leerkrachten blijven zoveel mogelijk in de eigen 
 groep. 

 ●  Intake gesprekken kunnen plaatsvinden. 
 ●  Sint mag doorgaan in de vorm van een defile. 
 ●  Ouders niet bij vieringen. 
 ●  Nieuwe snottebellen beleid, wordt morgen gedeeld met ouders, net 

 zoals de beslisboom. 
 ●  De BSO, waarbij de kinderen van de Jozefschool en onze school 

 samen zitten, vormt wel een probleem. Sharon gaat hierover in 
 overleg met TT. 

 ●  Ouders ook vragen om weer op het plein afstand te houden en 1 
 ouder halen of brengen. We gaan weer de verschillende ingangen 
 per groep gebruiken. 

 ●  Sharon gaat morgen een brief sturen naar ouders, met hierin de 
 regels en afspraken voor de komende periode. 

 ●  Sharon gaat op zoek naar een onderzoek wat gedaan is door Flores 
 vwb het thuisonderwijs. 

 ●  Sharon mag eventuele communicatie delen met Robert en Gea voor 
 dat het naar ouders gaat. 

 -  Inval bij ziekte, tot nu toe was het nog op te lossen. Dit gaat wel van de 
 begeleiding en ondersteuning af. Het is kiezen tussen 2 kwaden. 
 Dit ook delen met ouders. 

 -  Ventilatie blijft nog een probleem, het is koud in de klas. 

 4.  Ouderavond bevindingen feedback 
 -  Grote opkomst. Ouders waren blij om terug te zijn op school. Van het 

 team heeft Sharon teruggekregen dat ze een helder verhaal heeft 
 gehouden. 

 5.  Ambities directie + jaarplan (grote lijnen) + schoolplan 
 -  Sharon deelt de presentatie, waaronder een SWOT analyse, die ze ook met 

 het team heeft gedeeld. 
 Hierin deelt ze haar bevindingen en welke plannen hieruit voortvloeien. 

 6.  Activiteitenplan MR 2021-2022 
 -  Vergadering volgende week, deze onderwerpen worden toegevoegd : 

 ●  Begroting en personele zaken. 



 ●  Jaarplan, vragen hierover doormailen aan Sharon, zodat we deze 
 volgende week snel af kunnen handelen 

 ●  Schoolplan, is al goedgekeurd door MR, geschreven door Math. 
 Sharon heeft nog wat aanvullingen, in overleg met bestuur vragen 
 of zij dit als bijlage mag toevoegen. 


