NOTULEN MR VERGADERING
Locatie:

Lokaal 11

Datum:

23-3-2021

Tijd:

16:00-17:30 uur

Agendapunten:
1.

16:00-16:05

Opening en check-in

2.

16:05-16.10

Vaststellen agenda

3.

16.10-16.15

Voorstellen Dominique Koomen
Dominique, zit in klas 1c1. Zij neemt deel aan de
leerlingeraad. Vanuit de leerlingenraad is zij gekozen om
aan te sluiten bij de MR.
De MR lijkt haar erg leuk om te doen

4.

16.15-16.35

Mededelingen
•

Functieboek waarover gesproken wordt is voor het
bestuursbureau, niet voor de school
Functieboek wordt omgezet van generiek naar
organiek.
MR stelt de vraag of er een functieboek voor het
Tender college is?

•

Ouderbijdrage, er is verwarring of deze wel is geïnd,
indien dit wel het geval is, kan deze gezien de
coronasituatie worden verlaagd?

•

Voor het einde van het schooljaar wordt er voor in
de activiteitenweek gekeken of er buitenactiviteiten
op het strand georganiseerd kunnen worden.

•

In mei krijgen wij het leerlingestatuut, het laatste
erratum is van december 2020 (mondkapjes plicht)

5.

16.35-16.45

•

Er gaan door de onderwijsachterstanden
subsidiegelden vrijkomen, er wordt vanuit het MT
gevraagd om na te denken over de besteding.

•

ESF (subsidie praktijk en combi)

•

Er is een bedrijf in de arm genomen om de
schoolgids aan te passen, de schoolgids wordt
gekoppeld aan de website, ook hier zullen dingen
veranderen

•

Henk Post benaderen over DMR 01KL, Deanne en
Stefan sturen een mail

Reactie gedragsteam over schrijfstraffen
De schrijfstraf zorgt voor discussie, deze is oudbollig en
past niet bij deze tijd. De (D)MR stelt voor om deze aan te
passen naar het vak waar deze wordt gegeven.
De reactie uit het gedragsteam is dat het teveel moeite is
om dit uit te werken.

6.

16.45-16.55

Lock-down – Corona maatregelen
•

Het wordt als positief ervaren datr er weer iedere
dag school is, dit brengt regelmaat.
Leerlingen zijn blij om klasgenoten weer te zien en
spreken.

7.

16.55-17.25

Stellingen, aangedragen door Marc

11.

17.25-17.30

WVTTK
•

12.

17.30

De MR vergaderingen kunnen meerwaarde krijgen
door Ron het eerste half uur uit te nodigen voor de
vergadering. Het MT kan dan zelf mededelingen
doen.

Afsluiting

