Notulen vergadering MR Maandag 28 februari 2022 om 19.45 uur (weer live!)
Aanwezig: Ellen, Sonja, Marjolein, Adinda, Linda, Selma, Peter en Sylvia (notulist)
Afwezig: Saskia
We verwelkomen 3 nieuwe leden binnen onze MR, Linda is er voor de Flierefluiter, Selma en Peter
zijn er voor de Tandem bij gekomen. We hebben afscheid genomen van Adinda.
Onze nieuwe leden zullen ook een stukje inleveren over hunzelf met foto via ons MR-mailadres.
Stand van zaken op de scholen:
Flierefluiter:
 Personeelszaken zijn besproken binnen de MR.
 Gewijzigde organisatie info is voor de vakantie met MR gedeeld
 11 maart kinderdisco (afh van aantal besmettingen)
 Zelftesten voor kinderen groep 1 t/m 4 zijn aangevraagd.
 Woensdag is er een RoPo overleg o.a. over de vereenvoudiging bekostiging.
 De punten van de RI&E is bij de FF ook besproken.
Tandem:
 Er komt morgen een bericht uit over de organisatie binnen de school ivm de corona
maatregelen, deze zal ook met de MR worden gedeeld.
 Het team heeft vandaag een studiedag gehad, onder andere hebben ze een EHBO cursus
gehad.
 Personeelszaken zijn besproken binnen de MR.
 Aandachtspunt: soms is de informatie vanuit de klassen nog wel wat summier, er is vanuit de
ouders wat meer behoefte aan af en toe een berichtje op Parro. Wellicht een klassenouder
om af en toe een reminder voor een activiteit in een groepsapp te delen.
 De adviezen voor groep 8 zijn gegeven.
Functioneren van de MR en Huishoudelijk regelement:
Adinda heeft een document opgesteld.
Paars: De eigen ingevulde ideeën van Adinda en rood: Punten die aandacht nodig hebben zodat we
hier akkoord op kunnen geven of niet.
We hebben besloten om dit punt door te schuiven naar de volgende MR vergadering zodat we dit
document goed door kunnen nemen.
Communicatie met de achterban:
We hebben een half jaar geleden een enquête gehouden bij de ouders over de MR, hieruit bleek dat
onze zichtbaarheid nog te klein was. We zetten nu stukjes over de MR in de nieuwsbrief, we willen
ook graag bij de lesjesavond op de Flierefluiter aanwezig zijn en bij het zomerfeest van de Tandem.
Ellen maakt iedere keer weer een stukje voor in de nieuwsbrief en zal hier ook ons mailadres in
zetten.
Een idee is om op de websites de tekst aan te passen en te verkorten, Linda en Selma willen hier
samen naar kijken.

Begroting van de StaboH:
De begroting is door de MR goedgekeurd.
Advies vanuit de MR is om uit te zoeken of er op het dak van de Tandem zonnepanelen kunnen
worden geplaatst, of dat er ook andere manieren zijn om te verduurzamen in combinatie met de
nieuwbouw. De gemeente heeft een verduurzaamheidspotje.
De volgende MR-vergadering is op maandagavond 28 maart om 19.45 uur op de Flierefluiter.
Rondvraag:
We hopen dat we dit schooljaar nog kunnen worden aangemeld voor de cursus MR.

