Notulen MR vergadering Saltoschool Floralaan
2092021
1.

Notulen goedgekeurd

2.

Mededelingen:
- even een voorstel rondje!
-We gaan de vergaderingen op locatie doen, maar mocht iemand niet kunnen is een hybride
vorm mogelijk.
-We maken ons zorgen i.v.m. invallers; ze zijn er niet!
Een plan wordt gemaakt hoe we dat gaan oplossen. Intern, extern, verdelen, of naar huis
sturen, Laura is dit aan het fine tunen. We gaan kijken of we salto-breed (Gmr) daar
afspraken over kunnen maken i.v.m. bevoegdheid en de kaders waarin we vervanging
kunnen zoeken; denk aan onderwijsassistenten of pedagogen voor de klas zonder een
onderwijsbevoegdheid, maar wel onderwijs affiniteit.. Actie punt Manon!

3. Groepsvorming/werkwijze MR/ deskundigheidsbevordering;
We zouden kunnen overwegen om een workshop bij VOO(vereniging openbaar onderwijs
=experts in medezeggenschap) aan te kunnen vragen.
11 oktober of 22 november is een optie, de begroting moeten we dan nog even bedenken
hoe dat we dat kunnen tackelen zodat we dat op tijd kunnen aftikken. En nog dit jaar een
workshop kunnen volgen.
Manon kijkt wanneer het Voo kan.
Voor de notulist gaat Gonda Carlijn nogmaals vragen en anders komt er een vacature. Ze
gaat het doen. 11 oktober sluit ze aan.
4. Npo lijst:
De samenvatting zijn we doorgelopen. Laura legt het formulier uit. En verduidelijkt een
aantal termen.
Voor de verantwoording van de afgifte van 3 % aan de salto organisatie is voor ons Mr niet
zonder juiste uitleg aanvaardbaar. Manon gaat een brief hierover schrijven aan de GMR.
Werkdruk verlagende activiteiten die voor het welbevinden van de leerkracht gelden, daar
gaan we dit schooljaar zeker op letten.
Nog te besteden wensen:
Nik nak boekjes aanschaffen
Meer Engelse boeken
Meer werken aan leesmotivatie (nieuwe hippe boeken).
Het plan is goedgekeurd m.u.v. de 3% regeling, vandaar dat we nog niet kunnen tekenen.

Rondvraag: Geen punten.

Einde vergadering 21.30 uur.

