Notulen MR – woensdag 14 september 2022
afwezig met bericht;
IvD

actie

Status

Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

Notulist: MS

Aanpak

Thema
Beheerder

Onderwerp
Welkom
Notulen goedkeuren

G.V. *

voorzitter kiezen + welkom aan nieuw lid; MB
G.V. is de nieuwe voorzitter

Directeur

notulen van de vorige keer goedkeuren

Voorzitter MR

jaarverslag GMR
eerste vergadering GMR was 13 september.
*Aansluiten bij de GMR kan altijd. G.V. mailt naar info allure om de data van
GMR-vergaderingen op te vragen en waar de notulen kunnen worden
nagelezen.
In maart een vergadering voor alle MR-en van Allure

Notulen MR – woensdag 14 september 2022
Volgorde notuleren

Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

Notulist: MS

Notulist volgorde 2022-2023:

Voorzitter MR

* woensdag 14 september 2022 (Koet): MS
* woensdag 23 november 2022 (digitaal): VB
* woensdag 29 maart 2023 (digitaal): DvT
* woensdag 24 mei 2023 (Koet): IvD
*woensdag 5 juli 2023 (Koet): VB
ict-allure loopt niet goed, site klopt niet met huidige jaar. Hoe nu verder?
Mededelingen

- geen mededelingen

Voorzitter MR

ieder stelt zich kort voor voor ons nieuwe lid MB
extra punten voor de vergadering; ballenvanger en sportdocent (MB)
MR

ingekomen post:

Voorzitter MR

cursussen die er gegeven gaan worden. MR start, MR + of MR compleet
GMR-nieuws

nog geen nieuws

Voorzitter MR
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Kleutergroepen

Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

Notulist: MS

personele bezetting;
Vanaf maandag alle klassen bezet.
NJ is na de vakantie niet gestart. Langereis school loopt terug. Vraag om
iemand van die school naar onze school te halen. Helaas gaat dat niet.
Er zijn verschillende scenario's bekeken.
Oplossing voor nu;
1/2 A: I.B. Ma, di, woe met N.F op do en vr (eventueel T.G.)
1/2B: blijft I.P.
1/2 C: AdeV ma/di met S.D. woe/do/vr
Vacature staat uit.

Directeur
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Nieuwkomersklas

informeren

Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

Notulist: MS

Stand van zaken

Directeur

1 groep in het begin van het schooljaar met jongere en oudere leerlingen
Tweede groep gestart; 1 groep met oudere leerlingen
1 groep met jongere kinderen
Dichtstbijzijnde school voor de nieuwkomers leerlingen wordt de school waar
de leerlingen geplaatst worden.
Woensdag zijn de leerlingen vrij
Lijnen lopen goed voor de organisatie van vervoer en plaatsing van leerlingen
Er is onderling contact met andere nieuwkomersklassen. Er zijn 11
nieuwkomers klassen in de regio.
De kinderen worden betrokken bij het buitenspeeltijden en schoolactiviteiten
De buitenspeeltijd van groep 5/6 wordt samen gedaan met de
nieuwkomersklas. Wordt als positief ervaren door ieder.

Notulen MR – woensdag 14 september 2022
Uit het jaarplan:

instemming

hoogte ouderbijdrage actie;
DvT
M.B.

Corona aanpak

informatie

Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

Notulist: MS

agendapunt afkomstig van 11 mei: 5 juli gesprek met OR gehad over
ouderbijdrage. Dit was ná laatste MR bijeenkomst, de terugkoppeling hiervan
vindt vanavond plaats.

Voorzitter MR

CJ was bij de OR vergadering geweest. Brief gaat binnenkort naar de ouders.
De bijdrage van 50 euro wordt door de MR aan de hoge kant ervaren, zeker in
deze tijd van inflatie en gasprijzen.
Idee; de bijdrage aanpassen aan wat ouders kunnen missen.
CJ deelt brief van de OR die binnenkort naar de ouders wordt gestuurd.
Positieve brief uit laten gaan met een lagere bijdrage, hopen dat er meer
mensen overmaken.
De brief wordt niet verzonden als de MR geen goedkeuring geeft.
DvT gaat contact opnemen met de voorzitter van de OR om over de brief en
het bedrag te praten. M.B. gaat iemand anders benaderen.
NL doet of Jantje Beton een idee.
CJ vraagt een reservering aan voor schoolreis voor groep 8.
Bij een nieuwe corona golf gesprek met MR en team (of wellicht samen).
Doel hiervan: een plan smeden aangezien we niet hetzelfde kunnen leveren
zoals eerder gedaan bij corona uitbraken.
Voor de zomervakantie een 4 stappenplan van ministerie gekregen.
Mocht er een uitbraak zijn dan pakken we het oude plan zoveel mogelijk op.

Directeur

Notulen MR – woensdag 14 september 2022

Notulist: MS

2 groepen samen buiten spelen, voorkeur om te behouden.
Op moment van uitbraak een extra vergadering inlassen om de dan geldende
regels te bespreken en naar handelen
Verloop bespreken, vanuit ouders en team
Naar schatting ongeveer 70% van de kinderen drinken nu volledig water.
2 negatieve mails gekregen. Geruchten; de school gaat niet bepalen wat mijn
kind moet drinken, waar gaat dit heen, waar ligt de grens.
Er wordt verschil tussen klassen ervaren. Hoe daar mee om te gaan.
CJ neemt het mee in het team en gaat in de Koetkrant een stukje zetten.
Traktaties; hoe en wat.

Water project

Koetkrant

Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

besluitvorming

welk bericht komt er vanuit de MR in de Koetkrant?
- positief bericht over waterproject, overleg met lk bij problemen
- misschien ouderbijdrage stukje, probeert DvT. zsm te regelen.
- nieuwkomersklas, 2 groepen, mix met andere kinderen wordt
gestimuleerd.
- volgende datum Mr vergadering, 23 november

Allen

Voorzitter MR
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Rondvraag

Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

Notulist: MS

Ballen in het water, kunnen er ballenvangers komen. Prijs; 80 euro
Sportdocent; bundelen met verenigingen en de school. MB geeft later info
aan CJ hierover.
Parro- berichten in de avond niet gewenst.
Eerste mail van leerkrachten vaak overlappende informatie kan dat in een
schoolbericht.
Verkiezing nieuw lid: ervaring MB. Was helder wat er gevraagd werd en wat de
procedure zou zijn. Totaal 96 stemmen ingezonden.
Hoe gaat het met de vernielingen rond school. Hoe is het contact met de
wijkagent. Er is een nieuwe wijkagent. Korte lijnen. Contact met Jeugd en
jongerenwerk van gemeente Medemblik.
Camera aangevraagd maar niet gehonoreerd want er is geen bewijs van
extreme overlast.
Inloopochtenden; eerste week was heel fijn dat iedereen binnen kon komen.
4x in het jaar of een hele week voor de vakantie herhalen.

Voorzitter MR
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Tijd: 19.30 - 21.00 uur (op De Koet)

Notulist: MS

Afscheid van E.; zijn ervaring; leuk om andere kant van school te zien, best
pittig met corona tijd. E. werd bedankt met een attentie.

Notulist volgorde 2022-2023:

GMR-vergaderdata 2022 - 2023:

* woensdag 14 september 2022 (Koet): MS

data nog niet bekend.

* woensdag 23 november 2022 (digitaal): VB…
* woensdag 29 maart 2023 (digitaal): DvT.
* woensdag 24 mei 2023 (Koet): IvD
*woensdag 5 juli 2023 (Koet): VB

