Verslag MR vergadering van 18 maart jl.:
Tijdens de vergadering is gesproken over de volgende onderwerpen:
•

•

•

•

•

•

Nieuwe schooltijden:

Vanuit het team is een werkgroep samengesteld die alle zaken rond de nieuwe
schooltijden zullen bekijken en tot een voorstel zullen komen. Dit wordt voorgelegd
aan het team. Vanuit de werkgroep MR zal het voorstel besproken worden met de
PMR en daarna ook met de OMR.
De metamorfose van het schoolplein is gedaan door een hoveniersbedrijf. Alle
hagen en planten zijn gesnoeid en staan er weer keurig bij. Tevens zijn de stoeptegels
van de schoolpleinen goed gelegd, zodat het plein weer veilig is. Ook is op een aantal
plaatsen gras aangelegd.
De binnentuin is leeggehaald en voorzien van terrastegels. Deze tuin zal verder
klaargemaakt worden, zodat de leerlingen hier bv. kunnen lezen wanneer het weer
dat toelaat.
De Gezonde School: https://www.gezondeschool.nl/
Op 19 maart is een watertappunt geleverd. Dit is geheel gesubsidieerd door Gezonde
School.nl . Dit watertappunt is te vinden op het plein van de bovenbouw en wordt al
goed bezocht door de leerlingen.
Er is een ondersteuningsaanvraag gedaan voor De Gezonde School, op het gebied
van sport en bewegen. Dit betekent dat er in het nieuwe schooljaar beleid wordt
ontwikkeld, wat voldoet aan de eisen van De Gezonde School op dit onderdeel.
Wanneer dit akkoord wordt bevonden, mag de school 2 jaren het Gezonde School
keurmerk voeren. Er zijn 5 thema’s in totaal.
Subsidie Schoolkracht:
Onze school is ingeloot om gebruik te maken van een mooi bedrag aan subsidie.
Hiervan zal een stuk scholing/coaching en materiële investering gedaan worden.
Regelement en activiteitenplan MR:
Beide onderdelen zijn besproken en zullen, daar waar nodig, aangevuld worden.
Dit om ervoor te zorgen dat er volgend schooljaar meteen goed van start gegaan kan
worden.
Werving nieuwe MR leden:
Zowel in de personeelsgeleding als in de oudergeleding ontstaan m.i.v. het nieuwe
schooljaar vacatures. Een kandidaatstellingsformulier heeft u ontvangen via Parro.
Hopelijk kunnen we in het volgende bericht meedelen dat deze vacatures ingevuld
zijn.

