Medezeggenschapsraad
Notulen 31 maart 2021
Aanwezig: Marijne, Maaike, Claudia, Remon, Cindy en Yvette
Afwezig: Andrea
1. Vaststelling agenda, notulen en ingekomen stukken
1.1 Nieuw MR lid
Claudia schuift aan als nieuw MR lid voor de oudergeleding, De Nieuwe Jozef.
1.2 Aandachtspunten vanuit leerkrachten
Vanuit de Blomstraat is er de vraag of het mogelijk is dat een andere collega kan
waarnemen wanneer Remon niet aanwezig is. Door ziekte van een aantal collega’s loopt
het tijdelijk even anders. De telefoon wordt vanaf vandaag ook doorgeschakeld.
Terugkoppeling tijdens het bouwoverleg.
1.3 Notulen vergadering 13 januari 2021 is nabesproken en goedgekeurd.

Actie: Remon
terugkoppeling in
de bouw.
Besluitvorming.

2. Agendapunten
2.1 Ouderbetrokkenheid en communicatie
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiekanalen.
Blomstraat: ouderapp, Klasbord, Sway, e-mails vanuit leerkrachten.
Fort diemerdamstraat: Parro.
Voor Parro volgt een evaluatiemoment voor m.b.t. het gebruik. Bij tevredenheid wordt er
met het team van de Blomstraat bekeken of dit voor hen ook een optie is om over te
stappen naar Parro.
Er wordt besproken dat de notulen van de MR vergaderingen op een vaste plek
gepubliceerd moeten worden.

2.2 Verschillen in onderwerp en/of agenda Blomstraat en Fort diemerdamstraat, aanpassing
in MR regelement.
We vormen één MR, bestaande uit twee locaties. Het onderwerp of locatie is niet
bepalend voor stemrecht.

Actie: Yvette
bespreekt de
opties voor de
schoolwebsite met
Anne.

Besluitvorming.

2.3 Communicatie binnen de MR (gebruik OneNote)
Snelle, korte communicatie gaat via Whatsapp. Vraagstukken via de mail.
De mogelijkheid voor gebruik Parro wordt besproken. Deze optie is uitvoerbaar wanneer
beide scholen met Parro werken.

Actie: Marijne en
Yvette bekijken
toegankelijk
OneNote.

2.4 Overige mededelingen directie (o.a. achterstandsgelden)
Er wordt vanuit direct een NPO plan opgesteld m.b.t. besteding extra gelden.

Actie:
Remon stelt NPO
plan op.

2.5 Vakantierooster
Vakantierooster, met verlenging van de herfstvakantie voor De Nieuwe Jozef, is
besproken en goedgekeurd.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Agenda volgende vergadering (maandag 17 mei 2021, 20:00 – 21:30 uur)
Terugkoppeling communicatie: gebruik OneNote
Rol secretaris
Leegstand gebouw Blomstraat
Achterstandsgelden: NPO
Update uit de werkgroepen

Besluitvorming.
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4. Overige, rondvraag en afsluiting
- Openstaande vraag: Is er nagedacht over tegemoetkoming voor de kinderen op de
Blomstraat als het gaat om schoolkamp?

