notulen MR-De Talenten
Datum: 16 maart 2022
Voorzitter: Karin(PMR)
Notulist: Angela (PMR)
Aanwezig: Gladys (OMR), Karin (PMR), Patricia (Dir.) en Angela (PMR)
Afwezig: Dave (OMR)
1. Welkom
-Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd
- medio rapportage/opbrengsten naar MR vergadering in mei
2. GMR
-Meet and Greet datum is 12 mei 2022, live, locatie is nog niet bekend
-Zijn er punten voor de GMR die wij als MR op de GMR agenda willen hebben, dan mailen
naar Gladys voor maandag 21 maart a.s.
-Het medicijnprotocol vanuit het bestuur is nog niet vastgesteld door de GMR, komt terug op
de GMR agenda.
-Er wordt een werkgroep opgericht om de opvang/aanmeldingen van de Oekraïense
kinderen vorm te geven. Dit wordt een samenwerking tussen besturen, gemeenten en
Passend onderwijs Zuid Kennemerland.
3. Groei/ Formatie toedeling volgend jaar
De groei van het leerlingaantal gaat gestaag door. Bij 135 leerlingen wordt er een extra
lokaal aangevraagd, dit moet via de gemeente. Zoals het er nu uitziet wordt de indeling voor
schooljaar 22-23 als volgt:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 7/8
Er komen nog een paar aanpassingen vanuit de NPO gelden, daarna gaat de formatie naar
het bestuur voor akkoord en na dit akkoord kan het worden vastgesteld door de PMR.
Ieder personeelslid kan blijven.
4. Vakantierooster 2022-2023
De studiedag van maandag 9 januari 2023 wordt maandag 6 maart 2023.
De andere studiedagen en vakanties worden goedgekeurd.
5. Rol ouders en pestgedrag
Is er onrust op het plein, doen er verhalen de ronde dan graag naar Patricia terugkoppelen
zodat zij indien nodig actie kan ondernemen.
Dagelijks is er voor schooltijd (8.15 uur) en na schooltijd (12.15 en 15.00 uur) een leerkracht
op het plein en bij het hek voor.
In groep 7/8 komt volgend schooljaar Kikid weer workshops geven.

6. Terugkoppeling contact met bestuur betreffende ouder en Corona
Deze wordt door Patricia gegeven.
7. Rondvraag
Geen vragen

