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

MS Teams
14-07-2021
18.00 uur
Simone en Vera (personeelsgeleding)
Caspar en Wendy (oudergeleding)
Vivian (interim directeur)
Gillian (nieuwe directeur met ingang van schooljaar 2021-2022)

Notulen MR vergadering 14 juli 2021
1. Opening
Caspar heet iedereen welkom
2. Notulen vergadering 16 juni 2021
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd
worden
3. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen of aanpassingen van de agenda
4. Schoolgids
De concept schoolgids voor het komende schooljaar is besproken.
De op- en aanmerkingen zullen in de nieuwe versie meegenomen worden.
5. Schooljaarplan
Het concept schooljaarplan is besproken.
De op- en aanmerkingen zullen in de nieuwe versie meegenomen worden.
6. Personele bezetting schooljaar 2021-2022
-

Zijn nog in afwachting van de handtekeningen voor de aanstelling van juf Angelique
De administratieve kracht Mirjam gaat met pensioen. Overdracht richting Els is in gang gezet.

7. Ontwikkelingen huisvesting
Er is weer berichtgeving op MeerVandaag en in de krant geweest.
Als MR willen we vooral de rust bewaren.
8. Samenstelling MR
Met het vertrek van juf Vera en het veranderen van school van de kinderen van Caspar zijn er 2
vacatures.

-

Mogelijk zal juf Lianne het van juf Vera overnemen. Er moet nog even gekeken worden naar de
urenbelasting.
Wendy heeft aangegeven het voorzittersstokje van Caspar graag over te nemen. De aanwezigen
stemmen hiermee in.
Direct na de zomervakantie zal er een bericht op Isy gezet worden om een nieuw MR lid namens
de ouders te werven.

9. Afscheid Vera
Namens de MR is aan Vera een mooie bos bloemen aangeboden. En we bedanken Vera voor de inzet
en samenwerking.
10. Wvttk
De vergaderplanning voor het komende schooljaar moet nog gemaakt worden.
Afgesproken is om dit na de zomervakantie op te pakken.
11. Rondvraag
We bedanken Vera, Caspar en Vivian voor hun inzet en samenwerking.

