NOTULEN
Onderwerp:
Datum:
Tijd en locatie:
Bijlagen:
Aanwezigen:

MR-vergadering Het Noorderlicht
maandag 2 november 2020
20:00- 21.30 uur op Het Noorderlicht
Agenda en actiepuntenlijst 14 september 2020
Corrie en Annette (directie), Sandjai en Esmee (oudergeleding), Peter,
Christine en Nika (personeelsgeleding).

Punt Onderwerp
Wie
1
Opening en mededelingen vanuit MR Esmée
-

-

2

-

3

Corrie/Annette

Info

Ja

-

Corrie/Annette

Info

nee

-

Er is aangevangen met het
maken van de begrotoing.
Het schooldocument
(verantwoordingsdocument) is
door de school ingediend bij het
bestuur. In december wordt
vanuit het bestuur
terugkoppeling hieromtrent
verwacht.

Vervanging i.v.m. Corona en Corona
maatregelen
-

Directie Besluit
Ja
-

Met betrekking tot het werven
van nieuwe leden voor de MR
hebben we 3 aanmeldingen
ontvangen (zie verder bij punt
5).
De vacature voor een nieuwe
schooldirecteur is helaas niet
vervuld. Unicoz gaat bekijken
wanneer welke acties uitgezet
worden voor een nieuwe
wervingsprocedure.

Mededelingen vanuit school/stand
van zaken lopende onderwerpen
-

Vorm
Info

Corona zorgt ervoor dat het een
hele uitdaging is om docenten
voor de klas te houden. Als een
docent in quarantaine zit kan er
gelukkig wel vanaf afstand les
gegeven worden.

-

4

Verslag en actiepuntenlijst 22 juni
2020
-

5

Het controleprotocol wordt
gevolgd.
Vervanging regel is best
moeilijk.
Er is een vraag binnengekomen
vanuit diverse ouders m.b.t. het
laten vervallen van (een aantal)
studiedagen, omdat vervallen
lesdagen (door Corona) van
bepaalde groepen dan
ingehaald kunnen worden. Dit is
vanuit de schoolleiding
besproken met de
desbetreffende ouders. Hierbij
is aangegeven dat de
studiedagen tot stand zijn
gekomen o.b.v. het taakbeleid.
Docenten hebben tevens op de
studiedagen trainingen en
teamsessies gepland staan.

-

Info

nee

Esmée

info

nee

De notulen worden
goedgekeurd.

MR verkiezingen 3 aanmeldingen
-

Allen

Er zijn 3 aanmeldingen
ontvangen, waarvan 1 na de
sluitingsdatum. Er is gekozen
om alle drie de kandidaten te
benaderen en aan te geven dat
ze deel kunnen nemen aan de
MR.
De wens is om met minimaal 1
huidig MR-lid van de
oudergeleding door te gaan. Dit
voorkomt dat er een totaal
nieuwe ouderengeleding komt
in de MR. Hierbij is wel
aangegeven dat de “oude MRleden” geen stemrecht meer
hebben.
In de nieuwsbrief bekend maken
dat er 3 nieuwe MR kandidaten
zijn die zullen toetreden tot de

-

MR. Tevens zullen zij zich kort
voorstellen in de nieuwsbrief.

6

Rondvraag/wvttk
-

-

-

Allen

Info

nee

-

Corona komt dichterbij, maar
het lijkt gelukkig wel mee te
vallen. Voor de kinderen die
naar het voortgezet onderwijs
gaan (groep 8 kinderen) is het
lastig om schoolbezoeken in te
plannen.
Bij de notulen in het vervolg
aangeven wie er wel of niet bij
zijn en waarom ze er niet bij
zijn.
De notulen staan nog niet
allemaal op de website. Nika zal
dit verder oppakken.

ACTIELIJST 3 november 2020
Onderwerp
Notulen afgelopen jaar nalopen en doorsturen voor op website
Persoonlijk stukje voor de website aanleveren bij Peter
Vraag secretaris mr

Actiehouder
Nika
Allen
Esmée

