Medezeggenschapsraad
Leden: Niels Schipper, Linda Molenaar
Bart ten Brinke, Gerke Hoogers, Jens Schuiling. Afwezig: Marga Moesker
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Van Heemstraschool op dinsdag 09-02-2020
aanvang 19.00 uur. (Online via Teams i.v.m. de geldende regels).

1

Opening & Welkom
Vaststellen bespreekpunten

2
●
●

Vragen vanuit OMR en bespreekpunten vanuit PMR meegenomen vanuit voorgaande vergadering
Vaststellen bespreekpunten met directeur ( voorzien van *)

3

agendapunten

*

Voortgang m.b.t. nieuwbouw IKC:
- Informatiebrief nr. 2 is inmiddels verstuurd en ook via website beschikbaar.
- Studiedag 15 maart zal ook onderdeel bevatten m.b.t. IKC, Johan geeft aan een
uitnodiging richting de OMR -leden te versturen. (waarbij gekeken wordt naar de
mogelijkheid om aan te sluiten.)
- De Mr zal vanuit MT van de school meegenomen worden in de communicatie

3A

*
3B

*

Voortgang m.b.t. formatie:
1. Vanuit de directie wordt aangegeven dat de formatiebegroting (gelden m.b.t.
personeel en bezetting) binnenkort met Accorda zullen worden doorgenomen.
Qua indeling van leerkrachten en groepen zal er op een later tijdstip op
teruggekomen worden. Johan geeft aan de wens te hebben dit voor begin Mei
met de ouders te willen communiceren.
Beleid sluiting van scholen i.v.m. weersomstandigheden
-

3C

Vanuit de directie is het concept protocol: Omgaan met weerswaarschuwingen
gedeeld. Deze zal doorgenomen worden door de MR-leden en bij de volgende
vergadering kort besproken worden.Wanneer het een vastgesteld document is
zal deze ook gedeeld worden met ouders / betrokkenen van de school.

Opening van ingangen m.b.t. verdeling leerlingen en ouders over het plein.
-

Gezien de spreiding van ouders is deze vraag ook ingebracht. In het kader van
de toestroom rondom de hof van Blom van werkverkeer en bezoekers
dokterspraktijk is het openen van de ingang aan de ijsbaankant nog niet veilig.

-

m.b.t corona maatregelen zal er wel een algemeen ouderbericht worden
opgesteld (inmiddels verstuurd)

*
3D

Rondvraag/ mededelingen:
4
-

Geen verdere vragen

Sluiting :
5

We spreken af de volgende vergadering op 20-04-2021 te houden.
Afhankelijk van de situatie zal de vergadering al dan niet online ingepland worden.

Vergaderdata: 20-04-2021, 18-05-2021, 22-06-2021
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Informatief

Informatief
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Actiepunten vanuit vergadering
Formatiebegroting bespreken

Directeur

Controleren online moment via Google

Jens

Opstellen Agenda en plan van aanpak MR

Marga en Jens

Navragen contact m.b.t. bouw en gebruik uitgang

Directie

Link naar de drive:
Inloggen

