Agenda en notulen MR vergadering
Aanwezig: Ellen, Hanneke, Marianne - gedeeltelijk: Sandra en Henri
Tijd

Onderwerp

Embargo?

1

Opening en vaststellen agenda

Neen

2

Vaststellen notulen vorig overleg

Neen

3

Acties en besluiten

Neen

4

Ingekomen vragen en stukken

Neen

5

Update Directie (sandra)
Neen
● Ervaringen eerste weken
● Sandra licht een een aantal
documenten toe
● Verlengde schooldag vrij met
15 min.
● Personele zaken
Ja
● Nieuwbouw

6

Toelichting vertrek Henri

Ja

7

Gevolgen vertrek Henri

Neen

8

Vergaderdata

Neen

Agendapunt

Bijzonderheden

Actie

2.

Henri heeft nog geen notulen aangeleverd

Henri / Ellen

3.

●

●

5.

●

Vandaag is de Fusie intentieverklaring getekend
door de voorzitter bestuur Platoo en voorzitters
van de MR van de Regenboog en Krommenhoek
De agenda/notulen van het schooljaar
2021/2022 komen in een map met dezelfde
naam

Ervaringen eerste week zijn positief geweest.
Ouders zijn enthousiast over de huisvesting en
ook de kinderen zijn positief. Ondanks de
verschillen zijn er in de lokalen en leerkracht
bezetting veel overeenkomsten waardoor het

Marianne

●

●

●

●

-

●

●

voelt als thuiskomen. Er wordt rust ervaren in
de school. Ouders zijn positief over de manier
van werken op school.
Ook het speelterrein wordt erg positief ervaren.
Voor de leerkrachten is de verhuizing en start
Alle leden
van het schooljaar intensief geweest.
Toelichting op Financiële verantwoording NPO,
schoolprogramma NPO, schoolzelfevaluatie
midden en eind, jaarplan 2021-2022.
Sandra deelt deze stukken. Afspraak, lezen en
afronden voor 22 oktober. Vragen bij Marianne.
Vraag van Sandra: hoe staat de MR tegenover de
vrijdag met 15 minuten verlegen ? Dit in
verband met het buitenspelen van de kinderen
van de RB en de onrust die dat geeft. De 15 min
worden opgeteld en komen als studiedag terug.
De MR heeft heeft geen bezwaar.
Er zijn geen sollicitanten voor de vacature van
Marieke van R. Er wordt nu gekeken naar andere
mogelijkheden
Susanne Smits loopt komende donderdag een
dag mee. Zij zou de vervanging van Marieke v L
kunnen opvullen.
Annemie is weg als voorzitter bestuur PlatOO. Er
is een interim bestuurder benoemd voor grote
projecten.
Fauna onderzoek bij KH is afgerond en vormt
geen belemmering meer voor de nieuwbouw. In
november 2021 wordt DKH gesloopt

6.

Henri geeft mondelinge toelichting op zijn vertrek.
Henri krijgt bloemetje toe gestuurd voor zijn bijdrage
afgelopen jaar.

7.

Het reglement moet uitwijzen wat het vervolg is na het
vertrek van Henri. Leon vd A. heeft meegedaan aan
verkiezingen, is hij de eerste kandidaat ?
Rol secretaris staat open.

Alle leden

8.

Nog 5 vergaderdata te plannen. Om en om op
donderdagmiddag op school en woensdagavond
digitaal.
Korte berichten en vragen worden gedeelt via Whatsapp

Marianne

Alle leden

