Onderwerp: MR-vergadering Het Noorderlicht
Datum:
maandag 1 februari 2021
Tijd en locatie: 20:00- 21.30 uur
Vergadering via Teams
Aanwezig: Peter, Christine, Nika, Sandjai, Mirjam, Frank, Sander, Esmée, Directie ( tot punt 3)

Notulen
Notulist: Christine
Punt Onderwerp
1
Opening en mededelingen vanuit MR,
ontvangen brief ouders
● voorzitter heet iedereen welkom op
deze Teams MR meeting
● nieuwe MR leden stellen zich voor.
● ingekomen brief over aanpak online
lesgeven HNL wordt besproken. Er zijn
meer signalen van onvrede bij ouders.
Annette en leerkrachten geven uitleg
over de aanpak op onze school. Elke
aanpak heeft voor-en nadelen.
2
Mededelingen vanuit school/stand van zaken
lopende onderwerpen, thuiswerk, vragen
begroting aan Directie
● corona update ivm met het herstarten
van de scholen.
● voortgang procedure nieuwe
directeur.
● uit het team: juf Shanna is bevallen
van een dochter.
● nieuwe MR leden graag een kort
voorstelstukje inleveren ( voor zover
nog niet gedaan) bij Corrie voor de
nieuwsbrief en de website
● notulen voor op de website. Dit moet
voor 5 maart gedaan zijn.
● vraag over de begroting over de
schuld van HNL. Aanpak over de
manier waarop aan de oplossing
wordt gewerkt, het voorkomen van
schulden in de toekomst en het
opbouwen van reserves wordt
uitgelegd.
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Verslag en actiepuntenlijst 14 september
2020
● notulen vorige vergadering zijn
goedgekeurd.
Begrotingsdocument
● zie bij punt 2
Overdracht en taakverdeling
● er zijn 3 taken te verdelen: voorzitter,
penningmeester en secretariaat. De
nieuwe MR leden gaan onderling in
overleg wie welke taak gaat vervullen.
Esmee en Sandjai geven aan
beschikbaar te zijn om de overdracht
te begeleiden indien gewenst.
Rondvraag/wvttk
● Sandjai geeft aan dat dat er ouders bij
het openbare gedeelte van de
vergadering mogen zijn. Als dit zich
voordoet: hoe gaan wij daar vorm
aan geven?
● Peter bedankt de scheidende MR
leden en geeft aan dat we op een
beter moment in “real life” afscheid
zullen nemen.
● de volgende MR vergadering staat
gepland op 29/03/2021
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