Notulen MR maandag 28-06-2021
Opening
Notulen van de vorige MR-vergadering zijn akkoord bevonden
• Sandra neemt afscheid van de Floralaan. Ze gaat volgend schooljaar werken op de
internationale school.
• Deborah stopt met de MR en leerkracht Reny van groep 7, komt in de plaats van Deborah
in de MR en start per volgend schooljaar.
• Jelly, moeder van 2 kinderen op de Floralaan, sluit aan bij de MR vergadering. Ze
overweegt om in de MR te gaan en kijkt vandaag vooral mee.
Klimaat
• Op de vraag van Manon of de metingen die zijn gedaan generaliseerbaar zijn naar de
andere lokalen wordt aangegeven dat die ruimte het warmste wordt en daarom daar de
meting is gedaan. Er zal nog gekeken worden wat er gedaan moet en kan worden wanneer
de maximale waarden overschreden worden. Er zal een plan komen voor wanneer de
maximale termperatuur (28 graden) dagen/weken achter elkaar overschreden wordt.
Schoolgids
• De schoolgids is gedrukt. Deadline was gesteld op 1 augustus. Dus ruimschoots gehaald.
• Opmerkingen op teksten in de schoolgids: sommige teksten zijn makkelijk leesbaar en
andere tekten wat lastiger. Dit komt doordat er verschillende schrijvers betrokken zijn.
Verzoek vanuit de MR om daar rekening mee te houden. Ook de suggestie om in de
toekomst te werken met animaties is een optie.
Keuze menu-kaart NPO
• Er is een PPT waarop de menu-kaart NPO is aangegeven. Arabella geeft een toelichting op
de PPT en voor ouders zal er een document komen waarin concreet staat wat, waarom en
met welk doel een interventie wordt ingezet. Wordt vervolgd.
Groepsverdeling
• Welke wijzigingen er zijn, welke leerkrachten weggaan en waarom en andere informatie met
betrekking tot de groepsverdeling zal in een toelichting aan ouders worden
gecommuniceerd.
• Vraag: kijkt de school of het verloop van leerkrachten binnen de norm blijft? Daarop wordt
aangegeven dat er een krimp is en dat leerkrachten daarop anticiperen. Leerkrachten die nu
gaan heeft te maken met deze krimp.
Vergaderdata MR 2021-2022
• De MR zal op de maandagen worden gepland:
20 september
11 oktober
22 november
24 januari
21 februari
21 maart
11 april
16 mei
11 juli

Rondvraag
•

Er wordt gevraagd of er gekeken wordt naar een opvolger voor de voorzitter. Hier is
aandacht voor en Nick zal kijken of hij een werksessie zal plannen voor de nieuwe lichting

•

•
•
•
•

MR leden. Er bestaat namelijk ook een behoefte bij ouders om meer te weten over wat er
van hen verwacht wordt in de MR.
De vragen uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de MR vergadering insturen is niet altijd voor
iedereen haalbaar. Wanneer er 1 vraag op maandag komt is dit voor Arabella behapbaar,
maar wanneer het 6 vragen zijn dan wordt het lastig. Daarom het verzoek om uiterlijk vrijdag
de vragen in te sturen. De MR leden zien deze manier van vergadering over het algemeen
wel als efficient.
Een ouder vraagt zich af waarom leerkrachten geen werk device hebben. Arabella geeft aan
dat de laptops besteld zijn en dat iedereen voor de zomervakantie een eigen device heeft.
De MR is blij dat dit gelukt is.
Zijn alle maatregelen op school in verband met corona geborgd? Ja, alle maatregelen zijn
geborgd in een protocol.
De terugloop van aantal leerlingen op de Floralaan blijft een punt van aandacht. Er zijn 2
werkgroepen die zich bezig houden met het bevorderen van de groei van het aantal
leerlingen.
Jelly zal per volgend schooljaar deelnemen aan de MR. Welkom!

De MR neemt afscheid van Nick, Sandra en Deborah:
Gonda en Arabella bedanken Nick voor zijn voorzitterschap van de afgelopen 5 jaar. Nick heeft
veel betekend voor de MR en zal daarom gemist worden.
Er wordt ook afscheid genomen van Sandra en Deborah. Zij hebben met veel plezier in de MR hun
bijdrage geleverd.
Afsluiting
Feestelijke afsluiting met heerlijke hapjes en drankjes geheel verzorgd en met dank aan Gonda.

