Notulen MR vergadering dd dinsdag 24 mei 2022; aanvang 16:00 uur locatie Kromme Akkers
Aanwezig: Hennie, Floor, Hilde en Loes (via Teams).

1. Opening
Hennie opent de vergadering om 16:10 uur.
2. Verslag vergadering dd 19-04-2022
Verslag is goedgekeurd.
Punt w.v.t.t.k. meer uren IB, komt terug bij punt 7.
3. Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld
4. Mededelingen
Groep 8 heeft een score boven het landelijk gemiddelde op de eindcito.
5. Corona – Gang van zaken
Blijf alert. Zelftesten blijven aanbieden aan ouders.
6. GMR zaken
De cursus voor MR leden wordt uitgezocht en komen ze op terug.
De fusie tussen L&E en VCPO is weer stapje dichterbij.
7. NPO Gelden / Werkdrukgelden
Er is minder geld beschikbaar (NPO) dan vorig jaar.
Werkdrukgelden hebben we vorig jaar ingezet voor vakleerkracht gymnastiek.
We willen graag weten wat de NPO gelden en werkdrukgelden ons opleveren komend
schooljaar aan formatie en aan wie die nu toebedeeld zijn. En hoe dit proces is verlopen.
Hennie stuurt deze vragen naar Mark. Mark zal deze bespreken met Aris en terugkoppelen
naar de MR.
8. Continurooster / Overblijf / Voor en naschoolse opvang
De naschoolse opvang stopt (Will). Er zijn verschillende ouders die zich zorgen maken over
de BSO in Garnwerd. Er zijn twee verschillende kinderopvangorganisaties die graag
meegenomen willen worden in de fusie tussen L&E en VCPO. Gesprekken zijn in volle gang,
we hopen na de zomervakantie te beginnen met BSO.
In deze gesprekken wordt ook de tussenschoolse opvang besproken.

Er dreigt een tekort aan overblijfouders. Oplossingen voor dit probleem zijn: 1. een
continurooster, 2. een (dure) externe opvangorganisatie of 3. mensen uit het dorp
aantrekken als overblijfbegeleiding. Voor een continurooster zal weer een enquête moeten
worden uitgeschreven. Voordat er mensen worden aangetrokken uit het dorp, moet worden
uitgezocht of dit wel mag en wat ze aanleveren om dit te mogen doen (cursus, VOG).
Dit komt nog terug in de teamvergadering en vervolgens weer op de agenda van de MR.
9. Scholing MR
Zie punt 6
10. Gesprek bij het hek
Teleurstelling dat de waterspelletjes laat gecommuniceerd zijn in de Parro. Sommige ouders
hebben het bericht te laat gelezen en daardoor de kinderen niet goed kunnen voorbereiden.
De Parro is het belangrijkste communicatiemiddel van het team naar de ouders. Het is goed
om dit nog een keer te benoemen naar alle ouders.
11. W.V.T.T.K.
Floor blijft als MR lid actief tot er vervanging is gevonden.
12. Rondvraag
Geen
13. Sluiting
Hennie sluit de vergadering om 17:00 uur
Datum volgende vergadering:
Donderdag 7 juli om 16 uur

