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

MS Teams
16-06-2021
19.00 uur
Simone en Vera (personeelsgeleding)
Caspar en Wendy (oudergeleding)
Vivian (interim directeur)
Gillian (nieuwe directeur met ingang van schooljaar 2021-2022)

Notulen MR vergadering 16 juni 2021
1. Opening
Caspar heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 28 april 2021
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd
worden.
3. Exploitatiebegroting 2021/2022
Vivian heeft uitleg gegeven over de begroting voor het komende schooljaar.
De begroting zal goedgekeurd worden door de MR. Hiervoor wordt nog een formulier ter beschikking
gesteld.
4. Vakantieregeling 2021/2022
Gillian heeft uitleg gegeven over de totstandkoming en de inhoud van de vakantieregeling.
Deze is ook al besproken met leerkrachten die volgend jaar werkzaam zijn op de Lindegaerd.
Bovenaan staat De Wereldster in plaats van de Lindegaerd (omdat het format van die school gebruikt
is). Verder zijn er geen opmerkingen.
5. wvttk
-

-

Gillian en Larissa hebben een verkennend gesprek gehad met de werkgroep
Dorpsontwikkeling. In juli komt deze werkgroep brainstormen in 2 groepen. Dit gaat over de
ontwikkeling van de gemeente en de kern Rothem. Breder dus dan de school. In het 3e
kwartaal van dit kalenderjaar wil men de plannen afronden en voorleggen. School wil graag
betrokken worden bij alles wat draait om onderwijs.
Vanuit de gemeente is er aan onderzoeksbureau dat gaat over huisvesting. Er zijn hier geen
nieuwe ontwikkelingen over te melden.
Voor wat betreft huisvesting blijft communicatie belangrijk. Hierbij is het van belang om te
benadrukken dat de kinderen en het onderwijs het belangrijkste zijn.
Wanneer geluiden over pestgedrag ons bereiken dan altijd aan ouders vertellen dat ze dit op
school moeten melden. Alleen zo kan er iets aan gedaan worden.
Aangezien Vera komend schooljaar niet meer werkzaam is op de Lindegaerd onstaat een
vacature voor de MR. Er zal bekeken worden of er een leerkracht is die vrijwillig deel wil
nemen. Omdat er ook nieuwe leerkrachten komen die wellicht niet weten wat de MR doet
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worden deze bij vragen doorverwezen naar Caspar of Wendy. Op die manier kan de
leerkracht een betere overweging maken of de MR iets voor haar is.
Het schooljaarplan en de schoolgids voor het komend schooljaar moeten nog afgerond
worden. 7 juli zullen deze aangeleverd worden. Op 14 juli, tijdens de laatste MR vergadering
van dit schooljaar, zullen ze besproken worden. Tevens zullen we dan de vergaderdata voor
komend schooljaar vaststellen.
De laatste MR vergadering zal plaatsvinden op locatie in plaats van via Teams (indien
toegestaan op dat moment). We zullen dan ook afscheid nemen van Vera.

6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

