Notulen MR-vergadering Petrus Immensschool 22 september 2020
Aanwezig: Gilben Maljaars (vz), Carolien Ovaa, Paula van Mourik, Marianne Joustra, Jan
Willem Nieuwenhuyzen (JWN), Gerdien de Nooijer (notulist).

Agendapunten
1. Opening door
Marianne

Afspraken/besluiten

Uitvoering

Markus 9: 17-24
In gebed oa. voor zorg/ziekte personeel. We sturen
namens MR een kaart naar H. v Moolenbroek

Gerdien

2. Ingekomen stukken
-Mail JN en
overblijfcoördinator
t.a.v. overblijf
(financiën,
pleinwacht).

Door leerkrachten wordt huidige situatie m.b.t.
overeten als positief ervaren. Geeft tussen de middag
rust voor de leerlingen, er is continuïteit en wordt
door leerkrachten ook als pedagogisch moment
gezien.
MR heeft plicht om ouders (objectief) te raadplegen.
Vragenlijst/enquête vanuit MR door school naar
ouders sturen. Tijd: rond de herfstvakantie.
Door MR enquete opstellen, versturen door Marieke
Murre.
Peiling onder leerkrachten en ouders.
JWN onder leerkrachten en MR onder de ouders

Gerdien stuurt door
naar M. Murre

JWN

Brainstorming inhoud enquete:
We willen graag u mening over:
Schema/tijden nu en daarvoor
Gaat u akkoord met het continueren van huidige
tijden?
Akkoord
Niet akkoord toelichten
Vragen/ruimte voor opmerkingen? MR leden
Notitie in nieuwsbrief Oktober
3. Bespreekpunten
Laatste half jaar frequent overleg geweest, via
-Evaluatievraag
app/email i.v.m. Corona.
ouders continurooster Aandacht voor zorgvuldige communicatie met MR en
-Communicatie met
ouders.
MR
Bv. vrijwillige overblijfvergoeding, achtergrondinfo
gewijzigde tijden.
4. Notulen 04-11-2019 Vastgesteld, kunnen op website geplaatst worden.

JWN/Gerdien

Gerdien stuurt door
naar S. Moens

In de nieuwsbrief datum eerstvolgende vergadering
vermelden.
5. Vacature MR-lid
Geen respons
vacature dd. Nov/Dec

Herhaalde oproep. Indien geen respons na plaatsing
vacature zullen we als MR leden zelf actief mensen
benaderen.

Gerdien aanleveren
tekst nieuwsbrief en
vacature.
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6. Rondvraag

Inschrijving contactavond niet voor alle ouders
prettig. Alle mogelijke opties zijn soms als bezet,
m.a.g. dat plaatsing voorafgaand of nadien van de
contactavond uitsluitend mogelijk is. Tevens sommige
ouders verdeeld over twee avonden, omdat dit niet
meer mogelijk is op één avond.

7. Plannen nieuwe
vergadering
8. Sluiting door Paula

DV di 3 november 19.30 uur

Management

