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Agenda
1)

Verslag vergadering 24 mei 2022

2)

Mededelingen vanuit de directie

3)

Jaarverslag 2021/2022

4)

Oudertevredenheidsonderzoek

5)

Mededelingen van de voorzitter

6)

MR

7)

Rondvraag

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij heet iedereen welkom.

1. Verslag vergadering 24 mei
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen vanuit de directie
De formatie voor het nieuwe schooljaar zal spoedig met het team en ouders gedeeld worden.
De formatie rondkrijgen is helaas ook dit jaar een puzzel met diverse last-minute wijzigingen.
3. Jaarverslag 2021/2022
Het jaarverslag is doorgenomen.
4. Oudertevredenheidsonderzoek
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Uit het onderzoek is gebleken dat ouders in vergelijking met het vorige
Oudertevredenheidsonderzoek meer tevreden zijn over onze school. Bij het vorige
onderzoek werd bijvoorbeeld de communicatie vanuit school/directie niet heel goed
beoordeeld. Hier heeft school/directie de afgelopen periode veel aandacht aan besteed en
dit is terug te zien in het huidige onderzoek doordat er een hoger resultaat uit is gekomen.
Uiteraard blijft dit punt onder de aandacht. Social Schools is de manier van communiceren
door school met ouders.
5. Mededeling VZ
De MR-rekening staat inmiddels op naam van de VZ.
De notulen moeten weer bijgewerkt worden op de website van de school.
VZ zal met beide OR-en in gesprek gaan over de begrotingen van beide organen om
duidelijk te maken waarom MR hier haar officiële goedkeuring voor moet geven maar
daarnaast ook aan te geven dat MR verder geen bemoeienis wil met de OR-werkzaamheden
en hier juist heel tevreden over is. Het goedkeuren van de begroting is een bij wet
vastgelegde taak.
6. MR
Een nieuwe ouder zal bij de start van het nieuwe schooljaar aansluiten bij de MR.
Komende vergadering zullen we besluiten welke datum we de MR-cursus zullen volgen.
Sonja Pool van DHS zal gevraagd worden aan te sluiten bij de volgende vergadering zodat
we weer up-to-date zijn voor wat betreft de nieuwbouw.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Volgende vergadering is op 8 september a.s.
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OPENSTAANDE EN AFGERONDE PUNTEN SCHOOLJAAR 2021/2022
De MR maakt van elke vergadering notulen. Aan het einde van het schooljaar worden de
punten die nog moeten worden afgerond benoemd. De MR zal komend jaar de volgende
punten op de agenda zetten welke in 2021/2022 aan bod zijn gekomen en die nog
behandeld zullen gaan worden.
•
•

•
•

De MR zal starten met de basiscursus "Medezeggenschap" bij VOO.
Heldere afspraken omtrent instemming OR-begrotingen (incl schoolreis). De
oudergeleding van de MR heeft volgens de wet instemmingsrecht op de begroting
van de OR en heeft dus ook instemmingsrecht op de kostenposten. Begin volgend
schooljaar zal de MR met beide OR-en contact opnemen om in een eerder stadium al
betrokken te worden bij de begroting van het nieuwe schooljaar.
Voorstellen MR in nieuwe samenstelling: de MR wil zich nog steeds dmv (bv) een
kort filmpje voorstellen om op de website te plaatsen.
Behandelde punten die ook in 2022/2023 aandacht vragen
o Nieuwbouw en periodieke updates voortgang
o Verkeersituatie
o NPO-gelden
o Voorbereidingen corona
o “MTO zal in schooljaar 2022/2023 worden afgenomen” (uit verslag sept 2021).
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