Creatief in denken en doen!

Notulen MR-vergadering
Datum:
Aanvang :
Locatie :

09-05-2022
19:30 uur
Op school

Aanwezig:
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Namens bevoegd gezag:

Yana da Silva Arts (voorzitter), Michel Sterenborg, Marieke van Veen,
Ilona Hottentot
Irene Jongejans, Marjolein Hilferink, Maaike Ouwehand, Annemieke
Roos (notulist)
Robin Buning

Met bevoegd gezag:
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Fijn dat we met elkaar in de nieuwe school kunnen
vergaderen!
2. Mededelingen/notulen
✓ Plusklas start vanaf 10 mei op et Buut. Op dinsdag en donderdag vindt dat plaats onder
schooltijd in het extra lokaal. Leerlingen, die meerbegaafd zijn, gaan er 1x per week
heen; er is een groep voor 5/6 en 7/8. Er komen ook kinderen vanuit andere scholen.
✓ NPO: binnenkort wordt met het nieuwe plan voor komend schooljaar gestart. De gelden
zijn nu beschikbaar voor vier jaar.
✓ Ouderbijdrage: er is nu 77% geïnd binnen et Buut.
3. Agendapunten vorige vergadering
✓ Q&A voor ouders: Ilona en Yana hebben samen vergaderd. Hier zijn een aantal punten
uitgekomen. Er komen algemene categorieën in de Q&A en onderwerpen die op dat
moment spelen. Ilona en Yana vragen nog bij Swaantje na wat voor vragen zij binnen
krijgt. Een ander idee is om de leerkrachten beter te leren kennen door middel van
bijvoorbeeld een interview door de oudergeleding van de MR.
De MR schrijft af en toe ook een stukje in de nieuwsbrief.
✓ Schoolpleinplan: plan van de gemeente wordt opengebroken om opnieuw naar het plan
te kijken. We (et Buut en Westerkim) willen graag meer natuurlijk spelen. Er komt een
oproep in de nieuwsbrief om ouders te werven voor het meedenken én onderhouden
van het nieuwe plein.
✓ Feest-/activiteitencommissie wordt vanaf komend schooljaar weer nieuw leven
ingeblazen.
✓ Mededelingenbord komt op de grijze wand naast de trap.
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4. Openingsfeest
De opening wordt samen met de Westerkim voorbereid. We starten met alle leerlingen,
leerkrachten en ouders op het plein (ballonnen, aftellen, een lied). 4 kinderen knippen het
lint door. Het officiële moment is van 9.00 – 10.00 uur. Genodigden en groepen 7 zijn hierbij.
Hierna volgt een rondleiding. Van 10.15 – 12.15 uur start het feest voor de kinderen met
allerlei activiteiten in en rond de school.
5. Groepsbezetting 2022-2023
Voor de meivakantie is het complete plaatje gedeeld en besproken met het team. Robin
presenteert de formatie aan de MR.
6. Cursusaanbod MR-leden
Niet van toepassing.
Zonder bevoegd gezag:
7. Rondvraag
Geen

Besluiten

Door

Agendapunten volgende vergadering
Q&A
Schoolpleinplan

Ilona en Yana

Actiepunten

Volgende MR-vergadering:
28 juni 2022
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