Agenda & Notulen MR – de Tiende Penning

Datum
: 06-12-2021
Tijd
: 19.00
Locatie
: Teams
Voorzitter
: Maaike
Notulist
: Jennifer
Aanwezig
: Maaike Ekema, Lisanne Rodrigues, Mireille de Reus, Jennifer Heiligers-Fool, Brenda Verwaal, Caro Poldervaart, Sandra Bijleveld

Onderwerp
Opening
Rondje mededelingen

Ingekomen stukken
Actielijst/Notulen vorige vergadering

1. leerteams & thematisch onderwijs
Stand van zaken – top 3 meest favoriete methodes en kosten.

2. Corona maatregelen
Aansluiting regels op BSO
Implementatie corona regels en naleving. Zijn er aanvullende maatregelen
nodig op onze school?

3. jaarplan
Kadernota

Notulen
Welkom
We hebben sinds vorige week een nieuwe concierge - Angelique. Hiermee gaan we aan de participatie wet voldoen.
Aanpassingen website. Deze zijn aangepakt door
Jennifer. Volgende week maandag krijgt zij uitleg
hoe zelf dingen aan te passen

Wie
voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter

Faqta wordt nu getest op school. Davinci hebben we
een webinar van gevolgd. Hiervan gaan de inloggegevens naar het team.
Volgende keer verder

De berichtgeving blijft hetzelfde. Als ouders officieel
bekend maken dat een kind corona heeft, dan wordt
dit altijd gemeld.
Mondkapje is eigenlijk niet een groot issue. De zelftesten van de kinderen komen nog.

We hebben het allemaal bekeken. Het aantal leerlingen per leerkracht is iets verhoogd.

4. terugkoppeling ouderklankbord groep / oudervereniging / regioraad
Er is budget voor een cursus.
Terugkoppeling regioraad
Voor de volgende keer de documenten van tevoren
doormailen naar iedereen
We gaan onze data aanpassen aan de data van de regioraad.

mireille
maaike

Sandra

Mireille

Agenda & Notulen MR – de Tiende Penning
Jennifer komt met nieuwe data.

5.

6. Rondvraag
Caro geeft Lisanne en haarzelf op voor de mr curus bij
vpracademie.

Actielijst volgende vergadering
Jennifer krijgt uitleg over de werking van de website.
Stukken regioraad van tevoren doormailen aan MR. Jennifer komt met voorstel nieuwe data MR
Caro meldt zichzelf en Lisanne aan voor cursus op locatie.

