Notulen MR vergadering 14 december 2021
Locatie:
Datum:
Tijdstip:
Aanwezigen:

via Teams
14 december 2021
19.30 uur
Wendy en Monique (oudergeleding)
Noortje en Simone ( personeelsgeleding)
Lianne ( gast i.v.m. presentatie OMOG)
Gillian Garritzen ( directie)

Opening:
Wendy heet iedereen van harte welkom.
Notulen vergadering 19 oktober:
Er zijn geen op/aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd
worden.
Evaluatie schoolsluiting
We hebben als team online zo goed mogelijk onderwijs proberen te geven. Het was af en toe passen
en meten, maar als we terugkijken kunnen we trots zijn op de aanpak.
Wat ging er goed?
Alles via teams ( eerste dag waren bijna alle kinderen online)
Duidelijk uitleg filmpje over Teams van Gillian
Fijne wisselwerking.
Alle ICT werd beschikbaar gesteld
Er waren veel online momenten, waardoor kinderen altijd in de gelegenheid waren om vragen te
stellen.
Wat nemen we mee voor de volgende keer?
-

het liefste in de toekomst een ander Ouderportaal. Communicatie via Isy verloopt niet bij alle
ouders goed.
Ouders gevraagd om mee te denken: weinig respons hierop
Teams biedt de gelegenheid om instructies op te nemen, maar hoe staat dit met de AVG?
Het is handig, zodat kinderen de instructie kunnen terugkijken. Hier wordt op ICT gebied nog
naar gekeken.

Protocol OMOG ( omgaan met ongewenst gedrag)
Lianne geeft een korte presentatie over het protocol OMOG. Zie protocol OMOG.
Op-/aanmerking: Probeer nog meer het positieve te benoemen in het protocol ( bijvoorbeeld het
gebruik van ClassDojo en de beloningen die hieraan gekoppeld zijn)

Terugkoppeling monitorgesprek college van bestuur.
Simone heeft een korte terugkoppeling gegeven over het monitorgesprek. Het was een zeer
aangenaam gesprek, waarin er veel complimenten werden gegeven over de aanpak van Gillian en
het team. We staan allemaal met "onze neus" dezelfde kant op.

Samenwerking MIK/PIW
Donderdag 16 december vindt een overleg plaats met het stafbureau MIK.
We willen graag een sterke samenwerking. Om de Lindegaerd levensvatbaar te houden willen we
graag BSO + opvang van 7.30 uur tot 18.00 uur.
We gaan samen op zoek naar medewerkers die zowel als pedagogisch medewerker te werken en als
onderwijsondersteuner. Er is een personeelstekort. Dus dit kan een probleem worden. Zodra er wel
medewerkers zijn gevonden, dan willen we 1 augustus 2022 beginnen. Dit betekent ook dat er in het
gebouw qua lokalen het een en ander gaat veranderen.
De nieuwe werknemers krijgen 1 werkgever→ dat betekent dat diegene voor een gedeelte
gedetacheerd wordt.
In April gaat er een vacature uit.
Wendy: BSO ook in de vakantie? Dit is nog niet besproken.
Nieuwe reglement MR & nieuw huishoudelijk reglement Lindegaerd
Gillian: geen op/aanmerkingen.
Ander MR leden nemen beide reglementen nog eens door. Zijn er op/aanmerkingen: graag voor 1
januari doorgeven via mail, zodat Wendy kan zorgen dat het reglement per 1 januari kan ingaan.
100-jarig bestaan
Graag meedenken over veilige optie.
Ideeën: circus voor de kinderen, diner, etc.
Monique en Wendy hebben aangekaart dat ze wel in de werkgroep willen, om mee te organiseren.
Buurtnetwerk wil hierin ook helpen.
Het zal plaatsvinden in september.
Begrotingsgesprek
In februari vindt er een begrotingsplek plaats.
Graag als MR leden meedenken over de begroting.
Monique: vijfde dag kleuters, overblijven ( iets voor volgend jaar).

Wvttk
-Uitvraag ouders rondom lesvrije vrijdag kleuters is gebeurd.
-We hebben een goedkeuring van jeugdeducatiefonds.
-Uitvraag ouders rondom lesrooster/continurooster ( volgend jaar)
Rondvraag
Monique: Kerstviering. De OV wil wel iets betekenen voor de kerstmiddag as. vrijdag 17 december.
Hier laat ze nog iets over weten.

We sluiten de vergadering om 21.20 uur.

