Agenda en notulen MR De IJsvogel

Datum en tijd: 1 maart 2022 – 19.30-21.00
Notulist: Tim

Punt
Opening

Toelichting

Notulen
Aanwezig: Tialda, Wichard, Djoke, Sanne,
Maaike, Marieke, Tim

Continurooster

Personeel vertelt hoe
het team op het
voorstel van een 5
gelijke dagen model
heeft gereageerd.

Het 5-dagenmodel werd positief
ontvangen door het personeel, een paar
‘maar’s:
- Kwartiertje pauze kort
- Extra hulp kleuters met eten,
kleuters hebben ook geen vaste
zitplek
- De woensdagmiddag niet meer vrij
(bijt het niet met het sporten?)
Voordelen:
- Eigen beheer

Marieke legt uit hoe we
vanaf nu verder gaan.

Marieke is in contact met Ellen de Boer van
Domijn om af te stemmen met de BSO.
Volgende stap is de ouderraadpleging
uitzetten (op papier, ivm meer respons),
hierbij worden de werkwijze, tijden en
procedure toegelicht/onderbouwd.
Alle respons die we krijgen is 100%, geen
respons wordt niet meegenomen. Per
gezin één voorkeur. Ouders met alleen
kinderen in groep 8 worden niet
meegenomen.
Vragen welke groep, wel/geen gebruik
TSO. 2 opties: Ik ben voor de nieuwe tijden,
ik ben voor de oude tijden. Met ruimte
voor een korte toelichting.
Week van 7 maart meegeven, responsietijd
van een week.
Wanneer we dit doorzetten, kijken naar
organisatie. Dit goed neerzetten om de
‘maar’s (pauze, hulp met kleuters) zo goed
mogelijk te faciliteren.
Wanneer het vanuit de BSO kan, de laatste
twee weken voor de zomer al proefdraaien
met dit rooster.
24 maart extra moment MR om hierover
verder te gaan.

Bereikbaarheid school
buiten schooltijden?

Zijn er afspraken binnen
Promes?

MR notulen op de
website

Marieke, kan jij de
notulen na iedere
vergadering op de
website zetten?
Marieke stapt uit.
Zijn er nog vragen of
opmerkingen?

Notulen vorige
vergadering

Inplannen ontmoeting Wanneer nodigen we
Niels Strolenberg
Niels uit om een
vergadering bij te
wonen?
Ingekomen
post/mededelingen?
Zijn er punten vanuit
de GMR?
Versoepelingen
Personeelsleden
Corona maatregelen
schetsen de huidige
situatie op school.

Rondvraag

Er zijn afspraken over binnen Promes
wanneer de leerkrachten bereikbaar zijn
(uur na schooltijd) en dit wordt
afgebakend. In de praktijk is dit contact er
wel als er een zorgelijke situatie is.
Als Marieke de notulen heeft, zet ze deze
online.

-

11 april en 24 mei voorstellen.

Geen mondkapjes meer. Weer
groepsdoorbrekend werken in
groep 5-6. Groepsdoorbrekend
werken zonder ‘bubbels’.
Nog ontmoetingen van ouders?
Er is weer een IB’er aanwezig op school,
die is deze week gestart.
Wie zitten er tot wanneer in de MR? (lijstje
maken, overzicht). Met wat voor bezetting
gaan we door? Voor op de agenda van de
vergadering van 11 april.
Oude statuten van de Tolter /
Oosterboerschool opvragen.

Volgende vergadering 11 april 2022
Het emailadres is: mr.de-ijsvogel@stichtingpromes.nl

