Uitnodiging en agenda voor de MR-vergadering
Datum: 30 november 20.00- 22.00 uur
Notuleren en versnaperingen: Jannes

Afspraken van vorige vergadering
@yvonne navraag cees status buitenplein
@yvonne navraag cees over status nieuwbouw
@ gemma: uitnodigen kunstcultuurcoordinator
@ OR uitnodigen voor begroting

Wie

aanwezig: iedereen

Agenda
Status
1.Opening: welkom Esmee
2. Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering
• geen aanvullingen op agenda
• actiepunten notulen
o huisvesting: bespreken we bij punt 4
o bericht ouders MR: bespreken we bij punt 8
o onderhoud plein: Het onderhoud van de speeltoestellen binnen
de hekken van de Graaf Adolf komt voor rekening van de
school. Intussen zijn de speeltoestellen gerepareerd. De
reperatie door vandalisme van de speeltoestellen op het
benedenplein doet de gemeente. We gaan het MT navragen wat
de status is van de reparatie.
o Meerwaarde cultuurprofielschool: voor de volgende vergadering
nodigen we de kunst&cultuurcoordinator om vertellen wat het
zijn van een kunst en cultuurprofielschool precies betekent voor
onze school.
3. Evaluatie jaarplan, waar staan we in het schoolplan?
We herkken ons in het jaarplan en merken dat we een mooie ontwikkeling
doormaken. We maken ons de methode Topondernemers steeds meer eigen.
Hebben talentenmiddagen en zijn bezig met het nieuwe rapport. We weten
kinderen beter eigenaarschap te geven en eigen inzicht te geven in hun eigen
leerproces. Komend schooljaar krijgen we een nieuwe rekenmethode.
4. Huisvesting, reactie Erik Vredeveld
In de mail van Erik wordt aangegeven dat we op nummer 3 staan van
nieuwbouw in ‘ ons lijstje’. Het is ons niet duidelijk of Erik met deze lijst de lijst
van de gemeente Groningen bedoelt, of dat hij refereert aan de eigen
rangschikking binnen de VCOG. Dit willen wenavragen bij Erik om
onduidelijkheden op te helderen. Daarnaast willen we hem vragen om de MR
mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen wbt de nieuwbouwplannen.
5. Voortgangsgesprek VCOG
6. Begroting OR
We hebben van de OR de begrotingen van afgelopen en dit schooljaar
ontvangen. Ook hebben we een financieel overzicht gekregen. Voor de
volgende vergadering vragen we de OR om de begroting toe te lichten.
7. Reacties enquête thuisonderwijs
Locatie: Nassaulaan 5

I

I

I
I

I

Leden: Alexandra, Hedzer, Pieter, Yvonne (ouders)
Miriam, Gemma, Annelies, Jannes, Yvonne (leerkrachten)

We hebben 25 reacties gekregen op de ouder-enquête. Het merendeel van
de reacties was positief. Wel zat er een verschil in de onderdelen die ouders
positief of negatief benoemen (een onderdeel vindt de ene ouder positief
terwijl de ander deze juist negatief waardeert). Uit de enquête komt naar
voren dat er een duidelijke behoefte is tussen voldoende (digitaal) contact
tussen de leerlingen, ouders en leerkracht en school. Er moet verbinding zijn
tussen de school en thuis.
8. Inbreng OMR
Dit wordt een agenda-punt voor de volgende vergadering
9. GMR
3 december is de volgende vergadering.
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10. Jaarverslag MR
BI
De laatste aanpassingen van het jaarverslag doen we via de mail.
11. Rondvraag/ w.v.t.t.k.
Hedzer: Hoe wordt er op dit moment op school rekening gehouden met de
richtlijnen omtrent corona (handen wassen, desinfectie etc.).
12. Afsluiting
I=
informatief BA= besluitvorming advies
BI=besluitvorming instemming

Locatie: Nassaulaan 5

Leden: Alexandra, Hedzer, Pieter, Yvonne (ouders)
Miriam, Gemma, Annelies, Jannes, Yvonne (leerkrachten)

