Sterrenschool de Bongerd
Agenda MR-vergadering
24-09-2020 19.30 uur
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
1
2

3

In Teams
Tjalling, Jolanda MH, Lisanne, Christi, Frans, Christel, Mirjam
Mirjam W.
Mirjam M
status actie door:
Opening (Jolanda zit voor)
Post en algemene mededelingen
-mail Frans (wo.24/9. Jl.) over MR-cursussen.
Tjalling heeft belangstelling voor de cursussen (30
september), maar is nog niet officieel MR-lid. Frans
vertelt dat hij de cursus wel kan gaan volgen
Mededelingen:
Team:
Nieuwe methode Staal gestart met Spelling. Leuke
methode levendig, veel nieuw.
Ouders:
Fijn dat IGVO gestart. Betrokken ouders zijn
enthousiast.
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Directie:
- De invaller voor groep 8 op woensdag is gestopt.
De juiste dynamiek ontbrak. Daniëlle, IB, neemt het
over. Loopt tot maart. Ouders zijn op de hoogte
gebracht middels mail. Nog geen reacties.
- Voor de zomer heeft Frans met een aantal ouders
gesproken over het stoppen met de
Sterrenschoolontwikkeling. Online. Het is een prettig,
constructief gesprek geweest.
- Bestrating op plein effen en veilig gemaakt.
Algemene ouderavond:
Voor en door school, SOB en MR. Vanwege de
Coronamaatregelen in andere vorm.
SOB:
Financieel- en jaarverslag wordt aangeboden aan de
ouders op papier. Eventuele vragen worden
verzameld en beantwoord
MR:
-Jaarverslag wordt geschreven door de voorzitter.
- Christel en Mirjam W zijn niet herkiesbaar.
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MR-Verkiezingen
- Jolanda licht verkiezingsprocedure toe. Zij wordt
verkiezingscoördinator.
- Als één ouder zich aanmeldt hoeft er niet gestemd
te worden en worden Tjalling en deze ouder
toegevoegd aan de MR. Wanneer er meer ouders
zich aanmelden volgt er een voorstel- en
verkiezingsronde.
- schrijft stukje voor Flits
Jaarverslag (MR)
Communicatie naar ouders
- Leerkrachten hebben infostuk geschreven en
tijdens de online info-avond konden eventuele vragen
gesteld worden.
- Deze avonden zijn wisselend “bezocht”. Van 0-12
ouders per groep.
- Ouders; mooie aftrap schoolseizoen, ‘charmante’
manier van communiceren.
Nieuwbouw
- opeens lijkt er schot in de zaak.
- gemeente en bestuur zijn het toch eens geworden
- het ontwerp is aangepast.; geen verhoging boven
speellokaal en geen schuifpuien aan de halkant van
de lokalen.
- flora en fauna onderzoek volgt nog. (Vleermuizen).
Samenwerking SOB
- vraag om bijdrage MR voor back-to-school-party.
- vorig jaar is die bijdrage gedaan met de vraag om
het volgende jaar (dus dit schooljaar) vooraf een
begroting te krijgen zodat de bijdrage van beide
partijen (SOB en MR) in balans is.
- Tjalling en Christi hebben begrepen dat het MRpotje voor MR-cursussen voor is. Frans vertelt dat
het besteed kan worden aan ‘stimulering
ouderparticipatie’. Dus daar past een bijdrage aan de
back-to-school party in.
- In de MR is behoefte aan duidelijkheid over waar
het MR-geld voor gebruikt kan worden.
- Over dit onderwerp informatie inwinnen. Niemand
weet eigenlijk precies waar het geld aan uit gegeven
kan worden.

GMR
Het zou prettig zijn wanneer onze MR daarin ook

Jolanda
Mirjam W en
Christel

Frans laat
ons weten
wat de
uitkomst is
van een
overleg
komende
woensdag

Jolanda gaat
informatie
inwinnen
over te
besteden
gelden bij
andere MRen of GMR
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vertegenwoordigd is.
Tjalling is geïnteresseerd. Ook in de MR-cursussen.
Rondvraag
Tjalling: lunchpauzes lijken kort. Maar is dat echt zo?
Er is genoeg tijd, maar niet alle kinderen zijn even
snel.

Vergaderingen 20-21
Vergaderpunten
24-09-20
29-10-20

01-12-20
11-02-20
23-03-20
25-05-20
01-07-20

•
•
•

Taken in de MR verdelen
Schooljaarplan
Gelden MR; waar kunnen die aan besteed
worden (Jolanda)

Financieel verslag

