Datum: 12-07-2021
Betreft: MR notulen
Afwezig: directie

1. Notulen 26-04-2021
Geen op- of aanmerkingen.
2. Punten OR
Geen punten vanuit de OR.
3. Punten GMR
De strategiekaart SKPO is besproken. Duurzaamheid is een speerpunt, minst gescoord op
drinkwater en biodiversiteit. NPO gelden zijn besproken. Vacature GMR staat nog open.
Vergaderdata GMR nagaan.
4. Punten directie
5. Taalbeleidsplan
Beleidsplan is doorgestuurd. Vragen over begrijpend lezen zijn beantwoord.
6. De koerskaartposter van SKPO
Er is een koerskaart van de Stokland, deze wordt nader toegelicht op de eerstvolgende
vergadering. Op de studiedag van 9 juli hebben we besproken wat we al doen aan
wereldburgerschap en duurzaamheid en wat we nog kunnen ontwikkelen. Er zijn een aantal
ideeën besproken zoals; kinderen uit groep 7 en 8 laten voorlezen bij mensen die
Nederlands leren. Kinderen uit groep 7 en 8 koppelen aan een maatje van bijv. een
asielzoeker. Spelletjesmiddag organiseren met een instantie. Informeren bij gemeente voor
welke instanties.
7. NPO gelden
De school krijgt een bepaald bedrag om de corona achterstanden aan te pakken. We zijn
bezig met het opstellen van een plan. Navraag doen of de MR advies of instemmingsrecht
hiervoor heeft. Dit punt voor volgende vergadering agenderen.

8. Personele aangelegenheden
Personeel; Nicole is bevallen van dochter Liz. Nicole gaat samenwerken met Annemieke.
Demi komt werken in groep ½. Lisanne is zwanger, gaat met ingang van de zomervakantie
met zwangerschapsverlof. Karin (momenteel werkzaam in gr. 5) gaat haar vervangen.
Inloop; doordat de ouders door Corona niet meer binnenkwamen tijdens de inloop, zagen
de leerkrachten meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de kinderen. Dit hebben zij als
heel positief ervaren. Toch willen leerkrachten ouders de mogelijkheid bieden om op
bepaalde momenten de school binnen te komen, daarom is het volgende plan; de week
voor een vakantie krijgen de ouders de mogelijkheid om tijdens de inloop in de klas te
komen. Inloop voor gr. 1-8. Ouders van kinderen die komen wennen of nieuw zijn mogen
ook mee tijdens de inloop.
Overblijven; we willen graag ouders voor de kleuters in de klas tijdens het eten. Idee;
groepje ouders t.o.v. vergoeding? Door corona verspreiding pauzes, dit is goed bevallen. We
zijn aan het kijken hoe we dit volgend schooljaar willen gaan doen.
9. Schoolgids
- Het pestprotocol mag meer worden benadrukt. Dat bijv. volledige protocol op de
site te lezen is en een aantal stappen van het protocol vermelden.
- Engels en Brainport aanvullen
- Inhoudsopgave correspondeert niet met bladzijdes
- Kernwaardes erbij
- Nicole onder foto groep 1/2D veranderen
- Namen bij de MR
Punten die nog veranderen graag opmerking erbij vermelden, scheelt werk bij het
controleren.

10. Rondvraag
- Mededeling; kleuters zijn welkom vanaf 8.30 uur. Kleuterplein gaat nu vaak later
open.
- Zijn er nog bekers voor nieuwe leerlingen?
- Zijn vakantierooster en geplande vrije dagen al gecommuniceerd naar ouders?

11. Afscheid Flip en Mayella

