
 Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 29 maart 2021  
  
Aanwezig:  Richard, Femke, Jack, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian  
Afwezig met kennisgeving: geert  

1. Opening.    
    Richard zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. 
    We vergaderen, i.v.m. Corona, online.  
    Geert (GMR) was uitgenodigd voor deze vergadering, maar kan helaas    
    de vergadering deze keer niet bijwonen. Hiermee vervalt dit agendapunt. 

2. Agenda vaststellen  
     Het agenda punt (5) rapport wordt samengevoegd met het  
     andere punt t.a.v  het rapport.      

     3.  Notulen MR vergadering 07-01 -2021  
          De notulen worden vastgesteld  en op de website geplaatst.           

     4.  Actuele ontwikkelingen (siebrig) 

            update: 
           *Corona heeft helaas ook onze school bereikt. Dit bleef gelukkig 

             beperkt tot 1 groep die in quarantaine moest.  
          * Tonnie Meijer is gestart de afgelopen week in groep 6/7, hij heeft e 

             een leuke en goede week achter de rug. 
          * Naast alle Corona zaken kunnen we nu ook weer veel vakinhoudelijk  
             bezig zijn. Ook de functionerings- en ontwikkelgesprekken zijn  
             gestart.           

      5. Ingekomen stukken 
          *Rapport 3/8 willen we het volgend schooljaar vernieuwen, dit wordt  
            opgenomen in het schooljaarplan. Siebrig vraagt de ouders van de     
            MR hierin mee te willen denken.  
            Een aantal ouders heeft al aangegeven het prettig te vinden dat er een  
            stukje begeleidende tekst bij de beoordelingen komt.  
           * Brief schoolbestuur Lauwers en Eems 
            De MR heeft een brief ontvangen van Aris Fickweiler i.v.m. de functie  
            van Siebrig. Zij is op dit moment adjunct directeur bij ons op  
            school en heeft inmiddels het opleidingstraject “van adjunct-directeur  
            naar directeur ”succesvol afgerond. 
            De MR stemt dan ook graag in met het besluit om Siebrig te  
            benoemen tot directeur van De 9 Wieken, per 1 mei 2021.  



            Richard schrijft een mail naar Aris, waarin hij ook de vraag stelt wat er  
            gebeurt met de functie van directeur mocht Siebrig ooit vertrekken.   
          *Siebrig heeft de tijdlijn van NPO  (Nationaal Programma Onderwijs) met  
            de MR gedeeld. Dinsdag 30 maart heeft ze een directieoverleg, waarin  
            hopelijk  meer duidelijkheid komt over de ontwikkeling hiervan.  
            Siebrig neemt de MR hierin mee en vraagt de MR dan ook om mee te  
            denken aan de inzet van de gelden. 

     6.   Verslag enquête andere schooltijden   
           De ouders van de MR zouden een verslag schrijven over de resultaten  
           van de enquête voor in de Nieuwswiek. Zij maken dit voor de  
           Nieuwswiek van april.         

     7.   Indeling groepen schooljaar 2021-2022   
           We bespreken in grote lijnen hoe de formatie er op de 9 Wieken  
           volgend jaar uit komt te zien. We starten met 5 groepen, waarvan 1  
           kleutergroep. 

     8. Ingekomen punten 
         * inzet nieuw geld  
         *Evalueren schoolperiode sinds de tweede lockdown. 
            Over het algemeen is de herstart verrassend snel weer opgepakt door  
            de kinderen.  
            Het snottebellenbeleid wordt wel als lastig ervaren zowel door lkr. als  
            ouders. 
            Groep 3/8 krijgt deze week de cito uitslagen mee naar huis. 
            Groep 8 leerlingen zijn kansrijk geadviseerd.     

         Rondvraag  
         Op verzoek van Femke begint de vergadering in het vervolg om 19.45 uur. 

         Sluiting  21.00 uur!!!!!  

        mailadres:  MR9wieken@lauwerseneems.nl  

   

      MR vergaderdata volgend schooljaar: 
       19 mei 
      16 juni  
      19.45 - 21.15 uur      
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