Notulen 6e MR ‘t Bijenveld

Datum:
20220620
Aanwezig:
Monique, Hanke, Niek, Elise, Margo en Sandor
Notulist:
Sandor
Notulen MR 20220509
Na input van Monique goedgekeurd.
Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen en leerkracht
Input vanuit de MR naar de uitslag gelezen te hebben. Wat is volgens de MR belangrijk om te
benadrukken?
o Leerjaar 7 wijkt af van groep 6 en 8.
o Algemene indruk op de verschillende deelgebieden.
o Klasgesprek met de leerlingen van groep 6, 7 en 8 n.a.v. scores.
o Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden vormt een aandachtspunt onder ouders en
leerkrachten.
o Link naar alle informatie volgt op de site van Vensters. Deze volgt na de zomervakantie.
o Contact met de leerlingen een 9,8
Personele bezetting
o Informatie-avond: Informatie over doublure. Dit om ouders te informeren over de manier
van werken binnen het basisonderwijs.
o Beleidsstuk communicatie met ouders in schooljaar 2022-2023 terug laten komen
(studiedag, jaarplanning)
o Personeelsbezetting is besproken. Input door MR is geleverd.
Muzieksubsidie
Muzieksubsidie is wederom toegekend (alleen vanuit gemeente Berg en Dal. Verdere afspraken
tussen DES en muziekdocent Femke worden door Monique opgepakt.
Werkverdelingsplan
Het werkverdelingsplan is goedgekeurd.
Stichting SooS
Het contract met SooS is getekend. Communicatie over het aanmelden is middels Parro gedeeld.
T.z.t. zal een reminder worden verstuurd.
GMR
GMR vraagt de MR naar de invulling van de 4 sleutels/EDI. Deze uitvraag komt tzt.
Margo gaat naar de GMR en blijft aan als voorzitter MR.
Samenwerking MR/Directie
Goede samenwerking, open in houding, een gevoel van 'gehoord' te worden, goede/fijne
onderbouwing van argumenten of beslissingen, feedback in vrijheid geven en ontvangen. Wensen in
oudercommunicatie kan vanuit de oudergeleding MR (nóg) beter vormgegeven worden.
Activiteitenplan MR
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Update wordt door Margo verstuurd en vastgesteld op de volgende MR-vergadering.
Jaarverslag MR
Concept jaarverslag wordt naar MR gestuurd. Hanke loopt het concept tekstueel na. Voor de
zomervakantie wordt het plan vastgesteld.

