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Notulen MR/SAC vergadering op dinsdag 15 juni 2021
Aanwezig: Hilde, Erna, Gea, Kim, Gerjanne, Mariette, Sandra
Afwezig met kennisgeving: Twan en Anja
1. Welkom & opening door voorzitter Hilde.
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulist voor deze vergadering: Sandra
4. Notulen vergadering dinsdag 18 mei 2021
Goedgekeurd (kleine wijziging: respons ipv opkomst)
5. Ingekomen & uitgegane post
- Er zijn twee edities van InfoMR binnen gekomen, wie dat graag wil
lezen, mag ze meenemen.
6. Mededelingen van & vragen aan de directie
-

Units: eruit gekomen in goed overleg met de buren. 19 juli wordt gestart
met uitgraven, plaatsen op 16-18 augustus. Voor die tijd worden de
schuur en de fietsenrekken verwijderd.

-

16 juni ouderavond voor ouders 0-4 jarigen. Deze avond is leidend voor
wel of niet open gaan kinderopvang. Streefdatum opening: 1 oktober

-

NPO plan: Op tijd ingediend, bestuur heeft het goedgekeurd, was
onder de indruk. Een voorbeelddocument voor andere scholen.
Hierdoor volgend jaar mooie bezetting en gelukkig bijna alle plekjes
ruim voor de vakantie gevuld.

7. Mededelingen & nieuws van de GMR
- Geen mededelingen.
- GMR heeft instemming gegeven voor het vernieuwde functiehuis.
8. Schoolgids
- Akkoord bevonden (een paar kleine taaldingen worden gewijzigd door
Mariette)
9. Planning vergaderdata nieuwe schooljaar
- Voorstel voor het nieuwe schooljaar 2021-2022: 21 september, 2
november, 7 december, 25 januari, 8 maart, 10 mei, 21 juni.
10. Afscheid Gerjanne als aftredend MR-lid
- Gerjanne wordt namens iedereen hartelijk bedankt voor haar inzet
voor de MR in de afgelopen jaren. Kim wordt haar opvolger en stroomt
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vanuit de SAC door naar de MR, want er zijn geen reacties gekomen
op de oproep in de nieuwsbrief. Twan blijft aan als SAC lid.
11. Evaluatie MR afgelopen schooljaar
- Prettige gang van zaken tijdens de vergaderingen. Goede planning,
goed dat de vergaderingen (online) doorgang bleven vinden ondanks
de lockdown.
- Het is een rustig jaar geweest, we hebben het als MR niet druk gehad
met dingen rondom de ‘gewone’ dingen heen. De school loopt goed
en bijna als een geoliede machine.
- Na de zomervakantie opnieuw contact met de oudergeledingen van
de 3 medezeggenschapsraden van de Lemelerveldse basisscholen.
Gea neemt hierover contact op met Anja.
12. Sluiting door de voorzitter

