Notulen MR vergadering 1 - 15 september 2021
Notulist: Pascale
Aanwezig: Sander, Lisanne en Pascale (Monique sluit later aan)
Afwezig: Arthur
1e gedeelte vergadering zonder directie:
●

OPENING:
○ Notulen 7 juli worden goedgekeurd. Deze kunnen worden geplaatst bij
Sharepoint-> werkgroepen-> MR-> schooljaar 2021-2022-> mapje notulen
Er is een ticket aangemaakt zodat Sander de beveiligde omgeving van
Sharepoint kan inkijken. Het is tot nu toe nog niet gelukt. Sander zou graag
net als in Azewijn een mailadres voor de MR aangemaakt zien. Wordt
vervolgd
○ Post: een folder over ‘welke cursus gaat uw MR dit jaar volgen?’ en 2
tijdschriften van INFOMR
Lisanne en Pascale geven aan (voorlopig) geen belangstelling te hebben voor
een cursus. Sander zal een link delen waarbij je zelf het wettelijk kader kunt
bekijken. (Zie actiepunt)
De tijdschriften geeft Lisanne mee aan de kinderen van Sander
○ Rondvraag/mededelingen
Geen punten voor de rondvraag/geen mededelingen

●

ACTIEPUNTEN:
○ Notulen 2020-16-09- Arthur
○

Cursus MR. Link doorsturen wettelijk kader om zelf te bekijken- Sander

○

N.a.v. de persconferentie even een stukje in het Boomblad over hoe nu
verder met de geldende maatregelen- Monique

○

Toetreding tot de beveiligde omgeving van Sharepoint voor de MR- ledenLisanne

○

Map agenda en notulen aanmaken bij werkgroepen MR en opslaan in
Sharepoint- Pascale

● INFORMATIEF:
○ Nieuws uit de GMR. Geen nieuws i.v.m. afwezigheid Arthur
●

MENINGSVORMING:

○

●

Advies op schoolondersteuningsprofiel
Door een misverstand hebben we het schoolondersteuningsprofiel nog niet
kunnen inkijken.

INSTEMMING/GOEDKEURING BELEIDSSTUKKEN:
○ Niet van toepassing

2e gedeelte met directie:
Monique sluit aan
●

Schoolondersteuningsprofiel (vanaf nu SOP): een document om in beeld te brengen
wat de extra ondersteuning is die wij bieden op school. En een soort
inventarisatielijst van wat we allemaal hebben en kunnen bieden op de Boomgaard.
Het is een onderdeel van het schoolplan en is een ontwikkeldocument. Wijzigingen
komen in het SOP. Schoolplan is vaststaand document. Uiteindelijk wordt de
definitieve versie geplaatst op de website van de school.
Ouders kunnen scholen hiermee vergelijken op basis van de elementen die zij
belangrijk vinden en een keuze voor een bepaalde school maken. (Nu hebben ouders
in (de omgeving van) Braamt niet zo veel te kiezen.)
Het idee is om het document zelf door te nemen en advies of opmerkingen te sturen
naar Sander. Hij bundelt alles en zal dit doorspelen naar/bespreken met Monique.
Verder moet er nog gekeken worden naar de lay- out (Monique)
Formeel moet het SOP ingeleverd worden voor 1 oktober a.s.

●

Corona
N.a.v. de persconferentie van gisterenavond is de belangrijkste verandering dat als er
1 kind corona heeft, niet direct de hele klas in quarantaine hoeft.
Verkouden kinderen mogen naar school.
Kinderen met koorts blijven thuis!
We zijn na de vakantie verder gegaan, zoals we zijn geëindigd. Sander geeft aan dat
hij geen klachten hoort van ouders hierover. We kunnen beter rustig afwachten en in
stappen de school ‘open’ gooien dan dat we té rigoureus gaan en terug moeten
draaien. Misschien kunnen we zelfs bepaalde afspraken aanhouden ná corona.
Voorbeeld: ouders uit de klassen houden en kinderen zelfstandig naar binnen laten
komen, betekent nu op tijd kunnen starten!

•

Sluiting van de vergadering om 20.15 uur
Volgende MR- vergadering: woensdag 10 november 2021

