Notulen MR 28-09-2021
Aanwezig: Suzanne, Monique, Lizan, Judith, Joëlle en Fieke
Voorzitter: Joëlle
Notulist: Fieke

Reglement MR 2021-2022
Geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Het reglement is vastgesteld.

Huishoudelijk reglement 2021-2022
Yvonne en Suzanne treden af. Lizan en Monique zijn toegetreden tot de MR.
Huishoudelijk reglement is vastgesteld.

Evaluatie Jaarplan 2020-2021
De evaluatie van het jaarplan is doorgenomen. Er waren geen opmerkingen.

Activiteitenplan 2021-2022
Actie: activiteitenplan op de website zetten voor alle ouders zodra deze is aangevuld met de
thema’s van de GMR.

Kascontrole OR 2020-2021
De kas is gecontroleerd en akkoord. Geen bijzonderheden.

Verbetering medezeggenschap Archipel
●
●
●
●

Notulen worden na elke vergadering doorgestuurd naar de GMR.
Scholingsavond dinsdag 5 oktober → Lizan en Monique gaan
Startbijeenkomst dinsdag 12 oktober → Joelle en Fieke gaan
Nieuw GMR lid gekoppeld aan de Golfslag uitnodigen voor de volgende vergadering.

Vragen van ouders
Als er vragen zijn bij de ouders over praktisch zaken die school aangaan is het fijn als de
betreffende ouders in gesprek gaan met Judith of de leerkracht van het kind. De
oudergeleding zal de ouders terugverwijzen naar school.

Ouderbetrokkenheid
De informatieavond is voor nu nog niet doorgegaan.
Oudergesprekken weer op school.
Oproep in de nieuwsbrief voor voorlezen door ouders/familie tijdens de kinderboekenweek.
In kleine groepjes zijn ouders welkom, bij activiteiten in de klas.
Via Parro worden veel foto’s verzonden, om zo een kijkje te geven in de klas.
Advies: Ga op zoek naar alternatieven om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
De wens is er wel vanuit het team en ze zijn hier mee bezig om te bekijken wat er mogelijk
is.

Opening groen schoolplein
Er moeten nog een aantal punten aangepast worden door Pouwels, maar dit laat nog op
zich wachten.
Zodra dit alles goed opgeleverd is, kan het schoolplein geopend worden.

Begroting MR 2022
Fieke stelt een begroting op en mailt deze in oktober naar Judith zodat zij deze kan
meenemen in de begroting 2022 van De Golfslag.

Jaarplanning vergaderingen maken
●
●
●

dinsdag 18 januari 2022
dinsdag 10 mei 2022
dinsdag 28 juni 2022 (eventueel verzetten naar 5 juli ivm schoolreis)

