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23 mei 2022 

Aanwezig zijn:  Janneke (voorzitter) , Sebastiaan, Nadia, Marloes, Maartje(notulist), Nicole, Ricky 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda  

      

3. Punten vanuit directie 

    formatie 

    Concept formatie is besproken.  

    Externe audit 

    De externe audit is het herhaald. In de volgende vergadering wordt het jaarplan besproken. Hierin  

    staat beschreven met welke ontwikkelpunten we verder gaan en hoe dit vorm gegeven wordt. 

     

    Ouders in school 

    Ouders mogen vanaf volgend schooljaar na een vakantie in de school komen om in de groep te  

    kijken. We hebben besproken dat het goed is om te kijken wat de behoefte van ouders uit de  

    onderbouw. Door de corona hebben ze de school minder gezien.   

    Laatste mr vergadering   

    Janneke overlegt met de OR of ze de laatste vergadering samen willen doen. Wanneer dit aan de     

    orde is, zal Janneke met Ricky afstemmen welk thema er besproken zal gaan worden.  

    Taakbeleid 

    Wanneer de formatie rond is kan Cupella ingevuld worden met de taken die gedaan moeten  

    worden.  

    Schooljaarplan 

    Deze wordt geëvalueerd en opnieuw opgesteld voor volgend schooljaar. Het wordt vervolgens  

    besproken tijdens de laatste mr vergadering.  

    NPO gelden 22/23: inzet geld  (nog andere subsidies/vouchergelden) 

    NPO gelden zijn dit schooljaar ingezet voor een onderwijsassistente en een leerkracht. Volgend  

    schooljaar wordt er weer opnieuw NPO gelden ingezet voor een onderwijsassistente.  

    We zijn geen brede school. Er wordt bekeken of het interessant is om aan te sluiten bij de subsidie  

    voor Brede school. Er is flink bezuinigd op de subsidie, dus is het de vraag of dit nog interessant.  

 

    Schoolgids  

    In concept besproken. 

    Sebastiaan heeft verschillende “kleine” punten en deze deelt hij met Ricky.  
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Ricky verlaat de vergadering 

4. MR  

    data vergaderingen nieuwe schooljaar:  

    do 15-9 (fysiek), ma 21-11, di 28-2, woe 29-3, ma 15-5, di 20 -6 (fysiek) 

     

    schoolfruit:  

    Er zijn 9 ouders die zich aangemeld hebben. Dit si voldoende om schoolfruit te kunnen verzorgen  

    in de klassen. Binnen de werkgroep “sociaal emotioneel” wordt dit verder bekeken hoe dit     

    georganiseerd kan worden om het mogelijk te maken.  

     

    Verkiezingen  

    Marloes, Maartje en Janneke moeten in schooljaar 22/23 herkozen worden.  

    Nadia stopt als mr lid, er wordt een oproep in de Nieuwsbrief geplaatst.  

5. Highlights Nutsbu 

    formatie, schoolplan en schoolgids is besproken  

    Er is een korte terugkoppeling gegeven over de externe audit.  

    Er is besproken hoe de NPO gelden volgend schooljaar worden ingezet.  

    Er is besproken dat ouders weer de school in kunnen op vaste momenten na een vakantie (als je     

    hier iets over in zet in de nIeuwsbrief, dan kan dit hier weg) 

    Nieuwe data voor volgend schooljaar vastgesteld.   

    Schoolfruit is voldoende animo voor vanuit ouders. Er wordt bekeken in het team hoe dit verder  

    vorm gegeven kan worden. Er moet een verkiezing plaats vinden voor een nieuwe ouder.  

6. Rondvraag 

    nvt 

7. Afsluiting ( 21.00u) 
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