
 Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 30 augustus 2021   
   
Aanwezig: Richard, Femke, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian   
Afwezig met kennisgeving: Jack 

1. Opening.     
    Femke zit de vergadering voor en neemt vanaf nu de taak van voorzitter   
    over van Richard. Ze heet iedereen van harte welkom.  
    We vergaderen, i.v.m. Corona, wederom online.   

2. Agenda vaststellen   
     extra punten: geen      

     3.  Notulen MR vergadering 16 juni 2020     
          Issam,de conciërge, keert helaas niet terug, hij heeft nu werkzaamheden in               
Groningen. 
          VCPO : Richard had graag gezien dat het laatste bericht wat hierover naar  
          ouders is gegaan na de zomervakantie was verstuurd. 
          Siebrig neemt dit mee naar het D.O, 
          De notulen worden vastgesteld.   

     4.  Input schoolleider/directeur 

          Actuele ontwikkelingen (Siebrig)  
          * de eerste week is op schoolgebied goed van start gegaan. 
          * Schoolgids: 
             Opmerkingen: 
             - aanvulling kernwoorden in het voorwoord t.a.v. culturele vorming en      
               ouderbetrokkenheid 
             - “Nieuw”: Groepsdoorbrekende groepen, d.w.z. voorheen gebeurde dit  
               weleens bij een leerling, maar dit wordt nu vaker gedaan. 
             - We bespreken de term VVE school. Siebrig schrijft hier   
               nog een toelichting bij. 
             - Specialisme: dyscalculie is dat (nog)niet       
             - Richard geeft aan dat hij digitale geletterdheid nog mist. 
                Siebrig voegt dit toe in het voorwoord. 
            Siebrig past de schoolgids aan en stuurt deze met de wijzigingen weer door. 
          * SOP( Schoolondersteuningsprofiel).  
             Deze is voor een groot deel gelijk gebleven. Siebrig licht de wijzigingen toe. 
             Meer op onze school gericht zijn bv.het Edi model en Stippestappe. 



          * Schooljaarplan 

             Deze ligt er ter informatie voor de MR. De MR vindt het erg prettig om zo  
             ook overzicht te hebben.  
     5.   Input oudergeleding: 
          * concept jaarplanning en vergaderdata 
             We hebben het over een aantal punten, waaronder ouderparticipatie.  
             Door de corona hebben we allerlei ideeën niet uit kunnen rollen.  
             De volgende vergadering komt dit onderwerp weer op de agenda.  
             De vergaderdata moet aangepast i.v.m. zaken die aan het eind van    
             het jaar spelen. Siebrig komt met een voorstel. 
          * wijziging in protocol basisonderwijs, verspreiden beslisboom onder ouders. 
             Siebrig besteedt in de Nieuwswiek van deze maand aandacht aan de  
             beslisboom. Het is altijd prettig om aan de hand van de beslisboom even  
             met ouders te spreken om tot een beslissing te komen. 
          * NPO gelden.  
             In september wordt er weer met het schoolbestuur over gesproken. Zij  
             nemen de wensen van de L&E scholen hierin mee en vervolgens wordt er  
             opnieuw naar gekeken. 
         * Parkeerbeleid: .in de nieuwswiek wordt nog eens nadruk op de verkeers- 

            veiligheid aan de kant van de kleuters gelegd. 
         * Vervanging, onderhoud speeltoestellen op het schoolplein. 
            De speeltoestellen op het schoolplein hebben achterstallig onderhoud. 
            Hoe gaat dit binnen L&E, moet dit op de begroting, hoe werkt dit eigenlijk. 
            We zetten het op de agenda de volgende keer.  
            Geeske vraagt Siebrig ernaar. 
            NB. Woensdag 1 sept. vertelde Bert dat er zeer binnenkort een delegatie  
            met o.a. Bert en Folkert  (onderhoud L&E)een gesprek hierover hebben  
            met de Gemeente, omdat er zaken zijn veranderd en deze niet 

           duidelijk zijn. O.a. de vraag wie is verantwoordelijk en wie gaat dat betalen? 
         * BSO. 
            Siebrig geeft altijd alle wijzigingen door. Het was even wennen de        
            eerste week en ging niet helemaal goed w.b.t de ingang van de                 
            kleutergroep.    
         * GMR: We nodigen Geert opnieuw uit en zouden het fijn vinden om iets  
            meer info uit te wisselen. 
         * Statuten. 
            We vinden het niet nodig om een vast iemand aan te stellen als     
            penningmeester. Femke vraagt Siebrig hoe groot het MR bedrag is. 



         * Scholingsbehoefte op MR gebied. 
            Er is op dit moment geen behoefte. 
   6.   Input personeel: 
           Wie houdt in de gaten wanneer er opnieuw weer gekeken wordt naar  
           het rooster t.a.v. de nieuwe schooltijden. Geeske onderzoekt dit.  
 Rondvraag   
           geen 

         Sluiting 21.30 uur.  

        mailadres:  MR9wieken@lauwerseneems.nl   

        MR vergaderdata schooljaar 2021-2022:  
        Woensdag 13 oktober 
        Maandag 29 november 
        Maandag 10 januari 2022 
        Dinsdag  1 maart  
        Woensdag 20 april 
        Maandag 13 juni 
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