Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 23 november 2020
Aanwezig: Richard, Femke, Jack, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian
Afwezig met kennisgeving:
1. Opening.
Richard zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.
We vergaderen, i.v.m. Corona, online.
2. Agenda vaststellen
3. Notulen MR vergadering 07-10 -2020
De notulen worden goedgekeurd .
Geeske heeft het nieuwe wachtwoord doorgegeven aan alle MR leden.
4. Actuele ontwikkelingen (siebrig)
*Vorige week hadden we i.v.m ziekte ( geen corona)een aantal
vervangers nodig. Heel fijn dat dit in deze tijd gelukt is.
* Protocol Corona.
Van de PO raad zijn nieuwe richtlijnen gekomen. Er is niet zoveel
veranderd t.o.v. het vorige protocol. Over een aantal punten gaan we
ons in het team nog wat dieper buigen (looplijnen, lkr. direct naar
huis b.v.). We houden zoveel mogelijk vast aan de richtlijnen.
* Werkgroep RAP
De werkgroep waar Siebrig in zit heeft een enquête aan
pas afgestudeerde leerkrachten en aan leerkrachten gestuurd over de
Pabo.
5. Ingekomen stukken
- update MR cursus
De inventarisatie wie er gaan deelnemen is klaar bij L&E.
Het VCPO moet dit nog doen.
De cursusleidster neemt contact op wanneer dit is gebeurd.
Tip Richard: is het niet mogelijk de MR cursus aan het begin van het
schooljaar te doen. Siebrig neemt dit mee.
- enquête
De enquête “andere Schooltijden” kan de deur uit .
Evelyn en Siebrig zorgen ervoor dat het deze week wordt verstuurd
namens de MR.
6. MR jaarverslag
MR jaarverslag wordt goedgekeurd en kan geplaatst worden op de
website.

7. Ingekomen punten
*Sinterklaasfeest.
Het sinterklaasfeest is op allerlei fronten aangepast.
Rondvraag
Femke geeft aan graag als oudergeleding van de MR eens kennis te maken
met Jaap Rosema. Dit wordt ondersteund door de andere ouders.
Sluiting 20.29 uur!!!!!
mailadres: MR9wieken@lauwerseneems.nl

MR vergaderdata volgend schooljaar:
18 januari 2021
29 maart
19 mei
16 juni
19.30 - 21.00 uur

