Notulen MR De Spreng
Voorzitter: Klaske de Haan
Notulist: Ymkje de Beer
Datum: 17 januari 2022
Aanwezig: Klaske, Marieke, Nienke, Ymkje, Marije, Maureen, Marije, Johanna
Afwezig: -

1. Opening door de voorzitter:
2. Notulen van de vorige vergadering van 9 november 2021:
De notulen zijn vastgesteld.
3. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Vaststellen agenda:
De agenda is vastgesteld.
5. Informatie GMR/bestuur/directies:
- Op 18 januari is een kennismakings/oriënterend gesprek met
Johanna, de directrice van de Pionier en het IKC voor een eventuele
samenwerking in de toekomst.
- Op 12 en 13 april wordt er een audit afgenomen op de Spreng.
Medewerkers van het bestuur komen langs op school voor
groepsbezoeken en het inzien van de zorgstructuur op de Spreng.
Met de ontwikkelpunten die uit de audit komen, kan het team aan de
slag.
- De Spreng heeft extra uren toegezegd gekregen om in te zetten op de
zorg binnen onze school.
- Carins gaat voor een aantal uren gebruik maken van het gebouw van
de school. Ouders kunnen dan langskomen voor hulp en advies bij de
opvoeding.
- Er is momenteel veel ziekte binnen de school. De ziektevervanging
kan tot nu toe goed worden opgevangen.

6. Schooljaarplan:
Veiligheidsbeleving binnen de school vergroten: het team werkt hard in
de groepen d.m.v. de Kanjertraining aan het aangeven van grenzen, het
weglopen bij conflicten en hoe gaan we ermee om in de klas. Groep 3 en
4 hebben nog 2 lessen rots&water tegoed. Daarna start groep 5 met
rots&water.
Aanbod burgerschap: de directrice van de Pionier pakt dit punt op
binnen onze school. Het team heeft een vragenlijst ingevuld en op de
teamvergadering van 8 maart gaat het team een eerste stap zetten met
de visievorming op burgerschap.
7. Veiligheid, gezondheid en welzijn:
RI&E: deze enquête wordt in februari uitgezet. Op de MR vergadering
van 14 maart worden deze resultaten besproken.
Veiligheid rond de school: de veiligheid rond de school is gecontroleerd
en er zijn een aantal aanpassingen gedaan.
8. Begroting 2022
Het team is zich aan het oriënteren op een nieuwe methode
Wereldoriëntatie en Engels.
Het is nog afwachten hoeveel NPO geld er vrij komt voor het nieuwe
schooljaar. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet voor de
formatie.
Op de vergadering van 14 maart wordt de begroting besproken.

9. Samenvatten acties en besluiten:
Besluitenlijst:
Maureen haar zittingstermijn wordt met 4 jaar verlengd.

10.Rondvraag:
Geen

