1 of 2

Notulen MR 24-01-2022

Notulen MR Waterlelie
24 januari 2022

Datum bespreking :
Deelnemers :

Afwezig met afmelding :
Afwezig zonder afmelding :
Distributielijst :

Allen, site MR

#

Onderwerp

Omschrijving van besluit

datum

Onderwerp

Omschrijving

24-1

Opening
opening

Geen bijzonderheden

24-1

Notulen
notulen

Notulen van 23-11 goedgekeurd.

24-1

Vaststellen agenda
agenda

24-1

Ingekomen stukken
Overig

24-1

Vraag Ouders

Geen

geen
De groep van Marlou zit anderhalve week thuis. Is er gekeken of er mogelijkheden
zijn om bijvoorbeeld te combineren met de ander goep 1/2? Bijvoorbeeld elk de helft
van de tijd naar school. Antwoord; er is voor gekozen om de "pijn" bij 1 groep te
laten, gezien de relatief korte periode. Er zijn wel mogelijkheden gecreeerd om
onderwijs op afstand te volgen. De feedback van de ouders wordt meegenomen
naar het team.

Bezetting

24-1

Bezetting

Bezetting is besproken met de MR leden. Er vinden verschuivingen plaats in de
leerkrachten van groep 5. Vanuit de MR wordt opgemerkt dat deze groep voor het
derde jaar op rij veranderingen heeft mbt de leerkrachten. De Waterlelie is zich hier
van bewust en erkent dat dit geen ideale situatie is en heeft hier veel aandacht voor
(oa. door Kanjertraining).

Mededelingen
directie/bestuur
24-1

Renovatie Waterlelie

In de grote vakantie staat een grote renovatie van de Waterlelie gepland. 24-1; De
gemeente heeft dit gepland in 2023. SOOOG tekent hiertegen bezwaar.

Te bespreken stukken
24-1

Jaarverslag MR 2021

Is besproken en kan geplaatst worden op de site van de Waterlelie

Volgende bespreking :

5 april 2022

Commentaar

# Uitstel

Eigenaar

Gepland gereed

Werkelijk
Gereed
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24-1

Schoolbegroting

24-1

RI&E

24-1
24-1

Begroting van de Waterlelie is toegelicht en goedgekeurd.
Laatste RI&E dateert van 2017 en had in 2021 uitgevoerd moeten worden. SOOOG
voert de RI&E nu in eigen beheer uit en is hier recentelijk mee gestart.

Rondvraag
Termijnen delnemers MR Bianca inventariseert wie hoe lang iedereen al in de MR zit.
Waarom worden de rapporten pas eind februari verstrekt ipv in bijvoorbeeld
december, zoals vorig jaar? Antwoord: Er is gekozen om de rapporten te laten
Rapporten
volgen adh van de CITO's. Overigens wordt er dit jaar gestart met een digitaal
rapport.

Let op! : kopieer formule in laatste kolom bij uitbreiding van de lijst

