Medezeggenschapsraad
Sprankel
Pr. Margrietstraat 6
8152 BM Lemelerveld
Telefoon: 0572-372010
mrhhs@catent.nl

Notulen MR vergadering op dinsdag 10 mei 2022
Aanvang: 19.00 uur tot 20.00 uur
Plaats: directie kamer

Aanwezig: Mariëtte, Gea, Kim, Twan, Sandra, Hilde en Erna.
Afwezig m.k.g.:
1. Opening door voorzitter
Hilde opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
2. Vaststellen van de vergadering: geen bijzonderheden
3. Notulist van deze vergadering: Kim

4. Notulen vergadering 8 maart 2022
Op dit moment zijn er meerdere vacatures bij de BSO/KDV. Er is een enorme groei,
waardoor er meerdere personeelsleden gezocht worden. De openstaande vacature
onderwijsassistent is reeds vervuld.

5. Post en/of ingekomen berichten
Er is een Infoblad voor MR leden binnengekomen.
.
6. Mededelingen van & vragen aan de directie
Mariette heeft alle personeelsleden gesproken, over de wensen die er zijn voor
volgend schooljaar. De doublure gesprekken moeten nog plaatsvinden, vervolgens
kan er een stap gezet worden richting de formatie van volgend jaar. Ook volgend jaar
is er NPO geld beschikbaar, waardoor er ruimte is in de formatie. De teldatum was
altijd 1 oktober maar wordt vanaf heden 1 februari.
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Mariette is gevraagd om de Oekraïense school op te gaan richten in Vilsteren. Dit is
een grote maar wel tijdelijke klus.
Er wordt akkoord gegeven voor de ouderbijdrage van € 17,50,- vanaf komend
schooljaar.
Vanmiddag is er een vergadering geweest over het nieuwe schoolplein. De
ontwerpers komen op korte termijn terug met een presentatie van het ontwerp. Het
streven is om het nieuwe schoolplein in 2022 gereed te hebben.

7. Mededelingen & nieuws van de GMR
Er is nog geen datum voor het gezamenlijke overleg met de basisscholen van
Lemelerveld gepland. We zijn in afwachting van Betsy.

8. Vakantierooster
In de OR werd ook aangegeven dat het prettig is om, voor zowel de meivakantie te
kiezen als voor een vakantie met Pinksteren. Het is prettig om een extra onderbreking
te hebben in een langer schooljaar. Het vakantierooster wordt hierbij vastgesteld.

9. Zorgplan
Het zorgplan wordt besproken. Op enkele punten wordt het plan aangepast en wordt
hierbij vastgesteld

10. Sluiting door de voorzitter
Hilde sluit de vergadering

.
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