Notulen MR 30-3-2021
Tijd: 20.00 u – 21.30
Notulist: Terry
Voorzitter: Marieke
Aanwezig: Terry, Chris, Maarten K, Maarten B, Marianne, Marieke,
Afwezig met kennisgeving: Age-Jan

1. Mededelingen:
-Marieke maakt excuses voor het laat aanleveren van de stukken. Ze wil dit een volgende
keer eerder sturen.
-Age-Jan heeft een GMR-vergadering waardoor hij niet bij deze MR-vergadering kan zijn.
-Er wordt besloten de MR-app in de lucht te houden mits er niet in het weekend en ’s avonds
apps worden verstuurd. Er zal vooral gebruik van deze app worden gemaakt voor korte,
inhoudelijke mededelingen. Voor langere berichten wordt de mail gebruikt.
2. Notulen 9-2-21
De notulen zijn besproken en goedgekeurd. Deze notulen gaan over de sollicitatieprocedure
en de te zetten stappen hierbij. We besluiten daarom om deze notulen niet op de site te
zetten. Als er belangstellende zijn om deze notulen alsnog in te zien, dan kan dat.
3. Evaluatie sollicitatie
Er wordt goed teruggekeken op de sollicitatieprocedure, de samenwerking en de
gesprekken. De gesprekken verliepen soepel en waren goed voorbereid. De keuze voor de
kandidaat was unaniem en iedereen was positief.
De MR neemt nog contact op met het bestuur over het verloop van de procedure.

4. Jaarverslag MR 2020
Besproken.
5. Jaarverslag de Wingerd en jaarplan 2021
Dit is besproken.
Advies:
- Neem in de ‘inleiding’ de volgende tekst op: “Het missen van een ‘lange termijn koers’ en
een vaste persoon hierbij, die deze koers uitzet, heeft invloed gehad op de planvorming,
uitvoering en resultaten.”
- Neem in het plan op wat van de Coronapandemie, inzake de schoolorganisatie hieromheen,
geleerd is en wat daarvan meegenomen wordt.
Bij de doelen staat ’onderzoek naar continurooster’. De MR is hierbij betrokken. Er moet een
behoeftepeiling worden gehouden onder de ouders en het team. Marieke maakt een opzet.
6. Vakantie rooster (onder voorbehoud)
Word doorgeschoven naar de volgende keer

7. Cursus MR
Marieke, Chris K, Maarten B hebben hier belangstelling voor. Marieke wint informatie in.
8. Planning, taakverdeling en formatie MR
Terry verlaat de MR m.i.v. het schooljaar 2021 / 2022. Marianne gaat in december 2021 met
pensioen. Vanuit de personeelsgeleding zullen er dus 2 nieuwe leden moeten toetreden tot
de MR. Terry zal het team hier al van op de hoogte brengen, zodat er al over nagedacht kan
worden.
9. WVTTK
Maarten B. heeft kennis gemaakt met een site waarbij leerlingen problemen worden
voorgelegd die ze gezamenlijk kunnen oplossen. Wellicht leuk voor de bovenbouw? Maarten
stuurt de informatie hierover door.
10. Sluiting

