MR vergadering
Datum:
Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Notulen:

Dinsdag 18 januari 2022
Thuis via Teams
19:30 uur tot 21:30uur
Mia Romijnders, voorzitter MR De Octopus, lerarengeleding
Bjorn Cornelissen, lerarengeleding
Femke Frieling, oudergeleding
Suus van Dijk, oudergeleding
Erick Covers, lid GMR
Mia

Onderwerp
1. Opening vergadering
Speciaal welkom aan Erick als lid van de GMR.

Afspraken

2. Actielijst
Reminder:
Scholings budget voor MR leden

3. Kascontrole
Is gedaan door Suus en is telefonisch besproken.
Het gaat om de rekening van de ouderbijdrage.
4. Budget schoolreis
Toelichting Mia.
Organisatie schoolreis in volle gang. Budget van 22.50EURO niet toereikend, maar
omdat er vorig jaar geen schoolreis is geweest vanuit dat budget bij te passen.

5. Nieuwbouw/renovatie & ventilatie (Femke)
Toelichting Bjorn,
Of er nieuwbouw komt of dat de Octopus gerenoveerd wordt is nog
niet bekend. Dit wordt opgeschoven tot na de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.
Reparaties worden wel opgepakt, maar er wordt eerst gekeken naar de
noodzaak en naar het kostenplaatje. Dak lekkages, toiletten, etc. alles
wat kapot is en/ of niet meer functioneert wordt gemaakt en/of
vernieuwd.
Hier hebben wij als MR onze zorgen over uitgesproken en we blijven dit
monitoren.
Erick neemt dit mee naar de GMR en brengt het in, in de vergadering.

Dit schooljaar geen
verhoging van het
bedrag. Tekort wordt
aangevuld vanuit het
budget.
Volgend schooljaar
opnieuw bekijken of
een schoolreisgeld
verhoging nodig is.

Er wordt goed op de ventilatie gelet door de leerkrachten.
In de pauze staan alle boven- en beneden ramen open. De boven
ramen staan de hele dag open.
De CO2 meters worden goed in de gaten gehouden en zo nodig wordt
er extra geventileerd. We krijgen van Erick een CO2 meter erbij zodat
we de waarden kunnen vergelijken.

Wordt
teruggekoppeld naar
de MR.

6. Diversen
- Continuering inzet Angela
Zie nieuwsbrief.
- Angela blijft tot eind dit schooljaar ter ondersteuning van groep
3 en 4, Unit 1
- Mia blijft ter ondersteuning in Unit 2
- Visie/standpunt ‘Groeisaam’ vaccinatie kinderen
De protocollen
worden
‘bovenschools’
opgelegd en komen
vanuit de PO-raad,
op advies van de
GGD wat wij
- Erick Covers: info GMR
opvolgen.
Het is een actieve club en er zijn veel stukken om te lezen, als we
als MR daarvan iets willen lezen geven we het door. Als Erick iets
voor de Octopus kan beteken in de GMR dan bespreken we dat en
kan hij het eventueel inbrengen.
Zo staat bv. de begroting en de procedure rond AVG op hun
agenda.

7. Nieuwsbrief
Bjorn zet een kort
stukje in de
Nieuwsbrief over de
zitting van Erick
namens de Octopus
in de GMR.
Rondvraag
Is er al iets bekend over de verplichte mobiliteit voor volgend
schooljaar?

Binnenkort beginnen
de eerste formatie

gesprekken, op het
moment nog niets
bekend.

Is er iets van een ouderinfo avond nodig is over het gebruik van
mobile telefoons?

Volgende vergadering: woensdag 13 april 2022

Er wordt navraag
gedaan over themaavonden.

