
MR-notulen                                                                                       01-09-2022

Aanwezig: Annemieke, Suzanne, André, Marijke,  (Nancy, Anna)

Afwezig: Lonneke, Bibi, Gaby

Besloten gedeelte
Er zijn notulen gemaakt  van het deel waarbij Marjan Terpstra (bestuurder) de sluiting locatie KB
met de MR heeft besproken, dit is gedaan door Jolise (SCIO) . André stuurt dit rond. Karin heeft
apart notulen van dit deel gemaakt.

Notulen
De notulen van 28 juni zijn vastgesteld.
Start van het nieuwe schooljaar
Alle groepen hebben een gekwalificeerde leerkracht. Joke is heel blij dat dit gelukt is. We
hebben ook weer een lio'er. De afgelopen jaren hebben we negen lio'ers opgeleid die ook zijn
gebleven.
Vorige week gestart met een studiedag voor het  team. Goede teamgeest. Natasha moet een
operatie ondergaan, zij zal er wel een aantal weken uit zijn. Er is inval voor gevonden. Dit is
Bianca. Zij gaat fulltime werken.
Informatieavond
Er wordt aan de informatieavond een wat andere invulling gegeven. Het is wordt meer in de
vorm van een receptie gegoten . Daarnaast wordt er uiteraard informatie gegeven over de
groep.
Begroting
De begroting is eigenlijk al vastgesteld. Dat maakt dat het proces niet gevolgd wordt. Karin gaat
daar een vraag over stellen bij GMR. Eerder werd de begroting vastgesteld in oktober. Nu valt
het adviesrecht van de MR weg.
Er wordt veel geld besteed aan nascholing. Er komt een specialist vanuit bureau Helder om
lessen te observeren.
Er is een post voor parkeervergunningen dat door school wordt betaald. Het zou goed
werkgeverschap als dat door SCIO geregeld wordt.
Hoe gaat SCIO op lange termijn om met alle licenties voor de software. De kosten zijn heel
hoog.
Ouderbijdrage
Binnenkort komt de vrijwillige ouderbijdrage er weer aan. Het is op dit moment niet mogelijk om
het eenvoudiger te maken voor ouders.
Jaaroverzicht
André zal het jaaroverzicht rondsturen. Het zou ook fijn zijn om onderwerpen erop te zetten die
door de oudergeleding aangedragen worden.
Jaarverslag
Karin zal van schooljaar 2021-2022 een jaarverslag gemaakt.
Rondvraag
Suzanne: we zijn weer KIVA gecertificeerd. We pakken wel echt onze eigen rol binnen de KIVA.
Voor de onderbouw is er nieuw materiaal.
OUdergeleding MR
Er zijn twee nieuwe ouders die de vergadering hebben bijgewoond. Zij willen allebei aansluiten
bij de MR.
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