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Notulen MR vergadering
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•

:
:
:
:

08 november 2021
19:30 uur (tot 20:10u besloten)
21:30 uur
4 leden PMR en 2 leden OMR

Opening en eventuele aanvulling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

•

Mededelingen en post
Er is geen post. Er was wel een email over de lucht kwaliteit, hier is verder niets mee
gedaan aangezien er al een uitgebreid antwoord is gegeven n.a.v. de vorige emails
hierover.
Er is een gezamenlijke MR vergadering met de Brandaris op 19 januari. Dit is om 1 keer
per jaar met elkaar te overleggen. Dit kan voordeel geven omdat bepaalde punten dan
niet op de eigen vergadering besproken hoeven te worden. Hoe dan verder en het
vervolg is nog een vraagteken.

•

GMR jaarplan
Hier zijn geen mededelingen over.

•

Nieuw lid PMR
Het nieuwe lid van de PMR, M, stelt zich voor. Zij is net werkzaam op Klavertje vier en is
groepsleerkracht in groep 6.

Punten en mededelingen met directie
•

Mededelingen vanuit de directie
Terugkomend op het tevredenheidsonderzoek:
Naar aanleiding van de vorige vergadering is er gezocht naar het
tevredenheidsonderzoek. Hierop is een ambitie in kaart gebracht en zijn alle cijfers op
een rij gezet. Hier zijn verbeter punten uitgekomen van ouders, kinderen en personeel.
Dit is een actielijst geworden die moet worden afgevinkt.
Dit punt zal op de laatste vergadering (20 juni) terugkomen op de agenda.

•

GMR jaarverslag
Dit is niet gekomen. De voorzitter zal proberen de komende GMR vergadering bij te
wonen.

•

Deelname trainingen MR-leden.
Er wordt in de gaten gehouden wanneer dit is. De directeur zal het signaal hiervoor in de
gaten houden.

•

Sociaal veiligheidsbeleid Meer Primair
Risico inventarisatie en evaluatie. Er is een quick scan afgenomen bij het personeel. Aan
de hand hiervan komen er actiepunten. Hier wordt aan gewerkt. De directeur gaat met
de community directeur kijken naar het school veiligheidsplan, met name ook met
betrekking tot het gebouw. De laatste versie dateert uit 2016.

•

Ontwikkelingen rondom Corona
Er zijn op het moment van de vergadering 2 groepen in quarantaine. Het beleid is nu dat
er bij 3 positief geteste kinderen uit de klas een groep in quarantaine moet. De extra
schoonmaakronde is er nog steeds. Ook desinfecteren de kinderen hun handen bij de
ingang van het klaslokaal. Het aanvullen van de zeep in de toiletten zal extra aandacht
krijgen.

•

Werving van directie
Er is een email gestuurd naar de MR met hierin een vraag van het personeel aangaande
de procedure van de laatste voordracht. Het juiste en volgens de richtlijnen correcte
antwoord hierop wordt zo spoedig mogelijk gegeven.

•

Communicatie tussen ouders en school
Er is in elke klas elke week een berichtje over wat er in die week in de groep is gebeurd.
Dit wordt door ouders als positief ervaren. Soms mag de informatie richting ouders er
wel wat eerder uit.

