Notulen MR vergadering dd dinsdag 7juli 2022; aanvang 15:30 uur locatie Kromme Akkers
Aanwezig: Hennie, Floor, Mark, Hilde en Loes (via Teams).

1. Opening
Hennie opent de vergadering om 15:30 uur.
2. Verslag vergadering dd 24 mei 2022
Verslag is goedgekeurd.
3. vaststellen agenda
Punt 10 wordt aangevuld met schoolplanning.
4. Mededelingen
Geen mededelingen.
5. Corona - Gang van zaken
Er is af en toe nog een besmetting op school. Zelftesten worden meegegeven. We
bekijken na de zomervakantie hoe we het beste de testen kunnen verdelen.
6. GMR Zaken
De bestuurlijke fusie staat op dit moment hoog op de agenda.
Hennie vraagt of dit nog grote gevolgen heeft voor de school. Dat is niet het geval,
het gaat om een fusie op bestuurlijk niveau. Er komt een rapport waarin alle effecten
van de fusie worden beschreven, dit rapport wordt besproken in de MR. Ouders
mogen dit rapport ook inzien en via de MR kunnen ze erop reageren. De streefdatum
voor de fusie is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 augustus 2023.
Tot zo ver staat de GMR van L&E positief in de fusie.
Hennie vraagt naar de cursus, deze begint na de zomervakantie, de deelnemers
krijgen bericht.
7. NPO gelden / Werkdruk gelden - toelichting Mark
Alle gelden gaan naar de formatie van het personeel.
Er is door wisseling en ziekte van directie hierover onvoldoende gecommuniceerd
naar het team, daardoor is het formatieproces moeizaam verlopen. Alle

onduidelijkheden zijn nu verholpen en de communicatie zal in de toekomst vast
beter verlopen.
8. Ontwikkelingen continurooster / overblijf / naschoolse opvang
Het overleg met de kinderopvang is in een vergevorderd stadium. Op financieel
gebied moet er nog het een en ander uitgezocht worden. Morgen komt er een
definitief besluit. Mocht het niet doorgaan, dan zal er na de zomervakantie weer
nieuw overleg komen met een andere partij.
De tussenschoolse opvang is op dit moment niet sterk bezet met ouders. Hilde geeft
de tip om een oproep te plaatsen op de site van Garnwerd. Misschien zijn er
dorpsgenoten die willen helpen met de TSO. Er wordt een bericht opgesteld en naar
Hilbrand gestuurd, hij kan deze op de site zetten.
Na de vakantie zal er namens de MR nog een enquete komen over TSO of
continurooster. Er moet duidelijk een keuze gemaakt kunnen worden: TSO met
genoeg ouders die zich beschikbaar stellen om te helpen bij de opvang, TSO en
inhuren van een extern opvangbureau (de prijs zal dan omhoog gaan) of een
continurooster.
De enquete komt op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Voor 1 oktober
moet deze naar de ouders gestuurd zijn.
9. Gesprek bij het hek
Geen bijzonderheden.
10. Schooljaar plan - Mark?
Voor 1 september heeft Mark het schooljaarplan af. Deze komt op de agenda van de
eerstvolgende vergadering.
Mark stuurt as dinsdag of woensdag een nieuwe planning met de margedagen voor
komend schooljaar. Hennie en Floor (oudergeleding) geven schriftelijk toestemming.
11. W.V.T.T.K
Geen
12. Rondvraag
Geen
13. Sluiting
Hennie sluit de vergadering om 16:45 uur.
De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 6 september om 15:30 uur.

