Notulen MR vergadering 13 april

19:30 via Teams Aanwezig; Tim, Ton, , Femke, Sonja, Marleen, Marja(Sanne en Linda afwezig)
1. Welkom
2. Inbreng rondvraag (Gen namen noemen in de notulen)
3. Notulen 2 maart en actiepunten notulen:
 Campina S. geeft dit door aan J.
 Navragen OPR(T)
 GMR vergaderingen er is nog geen afvaardiging dit voor volgend jaar
regelen.
 Mailadressen MR is geregeld
 Veiligheidsplan voorbeeld convenant (M.)
 Vakantierooster wordt bekeken
 Besloten kamp in oktober op school te doen.
 Stukje nieuwsbrief (Sa.)
4. Voorstel jaarkalender
Personeelsgeleding buigt zich over vakantierooster.
5. Experimenteerregeling Laurentiusschool en Daghulp.
Nicole geeft toelichting.
Wet expertise centra (Strandwacht)
Wet primair onderwijs (Laurentiusschool)
De 2 MR-raden blijven voorlopig intact.
Er is nog geen symbioseregeling Strandwacht naar Laurentius en visa-versa
Na 6 jaar onderwijswet aanpassen
- Zorgplicht daar waar de l.l. staat ingeschreven
De MR. Heeft ingestemd met de experimenteerregeling.

De informatie over de experimenteer regeling wordt doorgestuurd naar het team om team
op de hoogte te houden.
6. Schooltijden
Er is overleg geweest met strandwacht en jeugdformaat om te bekijken of de schooltijden
gelijk geschakeld kunnen worden. Voorlopige conclusie is dat het nog op teveel problemen
stuit dus voorlopig blijven de schooltijden voor beide partijen onveranderd.
7. Personeel

-J. en H krijgen geen verlengging van tijdelijk contract.
-Je. Verlenging zwangerschapsverlof
-M. met zwangerschapsverlof
-Nieuwe college N. voor de kleutervleugel is gestart.
-Aantal collega’s zijn nog niet volledig gestart na coronabesmetting.
- Orthopedagoge start in juni 2 dagen per week.
- Nieuwe administratie medewerkster voorlopig tot augustus.
- M. werkt nu fulltime als conciërge
- Er is nog een vacature voor 3 dagen in de kleutervleugel.
- Start groep hoogbegaafdheid is in voorbereiding.
- Mededeling T.
T. geeft aan voorzitterschap neer te willen leggen ivm. teveel taken.
8. Mededelingen;
- R. gaat zorgen voor een waterpunt op het schoolplein .
- Er zijn klachten in behandeling van ouders ivm. online onderwijs
- Er is een leerlingen enquête en ouder enquête afgenomen
9. Rondvraag: Geen

Volgende vergadering 8 juni. Er wordt nog besloten of dat fysiek 19:00 op school of online plaatsvind.

