
Notulen (online) MR vergadering schooljaar 2020-2021; 16-03-2021

Aanwezig: Laurens, Brenda, Thomas, Yvon, Anne-Marie, Rozelie, Susanne, Philip en Kenneth (Eerste

gedeelte)

Afwezig:

Notulist: Philip

Agendapunten Actiepunten en afspraken Wie?
Welkom
Notulen vorige keer
Terugkoppeling pauzeregeling De PMR licht het voorstel voor de pauzeregeling toe.

Hierin komen 3 plannen naar voren. Belangrijk is dat de
Wasknijper begaanbaar is voor drie groepen (Zie volgende
agendapunt) en dat er gekeken wordt wat te doen bij
ziekte van docent/ambulant personeel. Kenneth koppelt
het terug naar het MT en daarna weer terug naar de MR.

Subsidie speelgelegenheid De speeltuin bij de wasknijper is onbegaanbaar door de
modder. Er moet wat aan gebeuren. Kenneth heeft
contact met de gemeente en blijft hier op terug te komen.
De brief die gestuurd gaat worden kan versterkt worden
door ouders uit de buurt.

Wellicht is het tijd om publiciteit te creëren (krant/AT5).

Een ouder werkt bij de gemeente als gebieds...  Laurens,
zet een lijntje uit.

Er is een nieuwe subsidie waar we een gooi naar kunnen
doen voor de buitenspeelruimte. Deze subsidie is al een
keer eerder aangevraagd. Er wordt een opnieuw een
aanvraag gedaan.

Jantje Beton wordt ook geopperd. Yvon, kijkt of dit een
mogelijkheid is.
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Planning MR 20 april:
- pauzeregeling
- MR bezetting
- Formatie
- Vakanties

8 juni:
- Nieuw vergaderschema voor het nieuwe

schooljaar
- Schoolplan
- Schoolgids

De punten worden opgenomen in de google agenda,
zodat er meteen duidelijk is waar die vergadering over Philip



gesproken moet worden.
WVTTK Er staan nog twee notulen open. Philip deelt deze

opnieuw en vraagt de rest om ze te controleren. Philip
laat ze vervolgens op de site zetten. Philip vraagt aan
Anno hoe het zit met de eventuele jaarafrekening op de
schoolsite. (Dit is inmiddels gedaan. De jaarrekening hoeft
niet op de site)

Er wordt een vergadermoment in gelast met iemand van
de OV, MR, Anno en Kenneth om te bespreken hoe het zit
met de gelden die overblijven vanuit de ouderbijdrage.
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