Notulen MR vergadering dd dinsdag 6 september 2022; aanvang 15:30 uur locatie Kromme
Akkers
Aanwezig: Hennie, Floor, Mark, Hilde en Loes.

1. Opening
Hennie opent de vergadering om 15:40 uur
2. Verslag vergadering dd 7 juli 2022
Verslag is goedgekeurd.
Loes mailt de verslagen van de afgelopen drie vergaderingen naar Ellis.
3. Vaststellen agenda
Nvt
4. Mededelingen
Geen mededelingen
5. Actieplan enquête schooltijden
Er is een draaiboek voor een enquête van een andere school binnen L&E.
Stappen:
- Deze week via Parro en mail naar ouders een uitleg over de onderbezetting in de
overblijf en de gevolgen daarvan. Tevens weer een oproep voor nieuwe
overblijfkrachten. Er is een coördinator nodig, een vaste poule van 8 personen en
een invalpoule.
- Mocht dit niet ingevuld worden zullen we:
A. moeten overgaan tot een vorm van continurooster en is een enquête niet
nodig. We zullen met het team kiezen welk model.
B. Of we huren een professionele TSO in, de kosten voor de overblijf zullen dan
stijgen.
6. GMR Zaken
Over twee weken is er weer een GMR, Hilde stuurt de stukken naar ons door.
7. NPO Gelden / Werkdruk gelden
De gelden worden ingezet voor extra ondersteuning. De ondersteuning wordt
ingevuld door het team.

8. Update kinderdagverblijf / BSO / Overblijf
Overblijf zie punt 5.
Kind H verzorgt de kinderopvang op Kromme Akkers.
9. Schooljaarplan / Schoolgids – Mark
Schooljaarplan zijn we mee bezig, komt volgende vergadering.
Schoolgids akkoord.
10. Subsidie basisvaardigheden – Mark
We hebben een subsidie aangevraagd voor een expertiseteam die ons komt helpen
op didactisch gebied/ taal-lezen en onderwijs in een 3-combinatie groep. Rond de
kerst weten we welke scholen de subsidie toegekend hebben gekregen.
11. Gesprek bij het hek
Hilde vraagt of er in de ouderengroep van Garnwerd misschien nog mensen zijn die
willen helpen bij de overblijf.
12. W.V.T.T.K
Nvt
13. Rondvraag
Nvt
14. Sluiting
Hennie sluit de vergadering om 17 uur.

De volgende MR vergadering is op dinsdag 29 november om 15:30 uur.

