BS De Lindegaerd - Notulen MR vergadering
Locatie:
Datum:
Tijdstip:
Aanwezigen:

MS Teams
25-11-2020
19.00 uur
Simone en Vera (personeelsgeleding)
Caspar en Wendy (oudergeleding)
Vivian (interim directeur)

1. Opening
Caspar heet iedereen welkom.
2. Voorstellen
Casper, Wendy en Vivian stellen zich aan elkaar voor.
3. Notulen vergadering 24 juni 2020
In deze notulen zijn de vergaderdata van het schooljaar 2020/2021 vastgesteld. Tussen deze
vergadering en de volgende (3 maart) zich een vrij grote periode. Na de jaarwisseling zullen we even
bekijken of een tussentijdse vergadering gewenst is.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Algemene zaken
•

Naar aanleiding van onderlinge conflicten op schoolplein in vrije situatie wordt er door
school gekeken naar een manier waarop kinderen sterker gemaakt kunnen worden om het
zelf op te lossen. Een methode om kinderen bewust te maken en om ze tools te geven om
het op te lossen.

•

Er wordt gezocht naar extra ondersteuning voor 2 dagen voor groep 5/6.

5. Vacature directeur
Er is geen geschikte kandidaat gevonden. Vooralsnog blijft Vivian aan als interim directeur.
De procedure voor de combinatie directeur / IB’er zal tijdig voor het nieuwe schooljaar gestart
worden. Mocht de combinatie niet gevonden worden dan wordt naar een alternatief gekeken.
6. Financiële verantwoording oudervereniging
De oudervereniging hoeft geen financiële verantwoording meer af te leggen aan de
medezeggenschapsraad.
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7. Wvttk
Wanneer er tussentijdse communicatie benodigd is zullen Caspar en Vivian in eerste instantie
telefonisch afstemmen. Indien nodig wordt er vervolgens een e-mail naar de gehele MR gestuurd
en/of een (korte) vergadering ingepland.
8. Rondvraag
We zijn blij dat het qua Covid-19 tot nu toe meevalt op school.
Ook hopen we dat de situatie snel weer normaal wordt en we elkaar ook op school weer kunnen
ontmoeten.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De volgende MR-vergadering is op 3 maart 2021.
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