notulen MR-De Talenten
Datum: 24 november 2021
Aanwezig: Karin, Angela, Patricia en Gladys (notulen)
Afwezig: Dave met bericht
De vergadering vindt, vanwege de coronamaatregelen, online plaats via teams.
Mededelingen
Karin merkt op dat zij de notulen van Dave nog niet heeft ontvangen, ondanks dat daar naar de vorige vergadering werd
gevraagd, bij rondvraag bleek, dat de gehele mr deze niet heeft ontvangen. Dave wordt hier nog naar gevraagd door
Karin.
Vanuit de GMR
Gladys begint met het bericht dat de GMR meets MR verplaatst is naar maart. Dit i.v.m. de coronamaatregelen die nu
gelden plus dat het erg kort op de feestmaand ligt, en scholen daardoor minder tijd hebben.
Ze ligt kort toe wat er in de afgelopen vergadering van de GMR is besproken en bespreekt dan de aankomende
agendapunt ,het protocol Privacy beleid, door haar wordt toegezonden naar de overige MR leden. De MR leden kunnen
dan hun op- en aanmerkingen aan haar doorgeven. Deze zal ze bespreken op de eerstvolgende GMR vergadering.
Corona
Patricia licht het nieuwe beleid in school toe n.a.v. de nieuwe maatregelen die de regering heeft genomen. Zo mogen er
geen externen van buitenaf meer de school in, mits het onderwijs gerelateerd is (bv. De fysiotherapeute). Toch zal,
ondanks dat ouders niet meer in school mogen komen, de school er alles aan doen om de kinderen een leuke
Sinterklaas en kerstviering te geven. Sinterklaas wordt, voor hij op school komt, eerst getest op Covid-19. Indien
negatief mag hij op school komen. Anders wordt er een andere invulling gedaan op school om toch Sinterklaas te
vieren.
Groei en huisvesting
Groep 1/2 is gesplitst in 2 groepen. We hebben nu 1/2 A en 1/2B. Deze splitsing was nodig omdat de groep erg groot
werd en we vanaf onderaf groeien. Eigenlijk zou de splitsing 10 januari 2022 plaatsvinden. De groepen zitten in het
huidige kleuterlokaal en in het tussenlokaal.
Profilering
Patricia heeft de nieuwe website laten zien. De MR is hier heel enthousiast over. De MR notulen gaan voortaan onder
het kopje MR komen.
Jaarplan
Het jaarplan is door de MR goedgekeurd. Net als gezonde school.
Rondvraag
Geen vragen

