Verslag MR vergadering:
Tijdens de MRvergadering van 29 april jl. is o.a. besproken dat onze school groeiende is. Er
zijn veel nieuwe aanmeldingen en de verwachting is dat er gaandeweg het schooljaar nog
meer aanmeldingen zullen komen.
Er is vanuit het Nationaal Plan Onderwijs een bedrag gereserveerd om het onderwijs een
impuls te geven om de gevolgen van Corona op te vangen. Uit onderzoek naar de
toetsresultaten van onze leerlingen, is gebleken dat er geen sprake is van achterstand op
leergebieden.
Op het gebied van welzijn en welbevinden, hebben kinderen wel last ondervonden.
Daarom zal bekeken worden hoe deze gelden zo goed mogelijk aangewend kunnen worden
om het onderwijs een impuls te geven zodat op deze gebieden extra ingezet kan worden.
Naar aanleiding van de ouderenquête schooltijden, is een werkgroep, bestaande uit
teamleden druk aan het werk om tot een goed voorstel voor een continurooster te komen.
Zodra hierover meer bekend is, hoort u daar alles over.
De samenstelling van de MR gaat komend schooljaar veranderen. Twee leden uit de
oudergeleding en twee leden uit de personeelsgeleding, treden af en zullen vervangen
worden. De gesprekken hierover zijn in volle gang en zodra bekend is wie de nieuwe leden
zijn, zullen zij zich aan u voorstellen.
Intussen is hard gewerkt aan het opstellen van een Activiteitenplan van de MR. In dit plan
staan alle zaken vermeld waar een (nieuw) MR lid mee te maken krijgt gaandeweg een
schooljaar. Zo ontstaat er op de voorhand al een duidelijk beeld van wat de verwachtingen
van MR leden zijn. Ook voor de GMR wordt gewerkt aan een dergelijk document.
De Verkeersveiligheid rondom onze school is een terugkerend punt op de agenda van de MR.
Binnenkort zullen de leerlingen van onze school een heel leerzame en leuke workshop van de
ANWB meemaken: Streetwise. Deze lessen zullen geheel Coronaproof door de ANWB
verzorgd worden.
Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers aan De Vlinderboom en de mensen rondom de school
zich aan de verkeersregels houden, vinden er regelmatig controles plaats door de politie. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee!

