Datum | tijd
Vergadering geopend door

31 mei 2021 19.30-20.30
Eric
definitief

Aanwezig
Deelnemerslijst:

Kimberley Neve (KN), Merel Tijink (MT), Suzan van Enk (SE)

PMR

Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT)

OMR

Natasja van Wijngaarden (NW)
Verhinderd:

Locatieleider

-

PMR

-

OMR

-

Locatieleider

Opening en agenda
•
•

EIJ opent de vergadering.

Goedkeuring notulen
•

Notulen van de vorige vergadering (19 april 2021) zijn rondgestuurd per mail en worden
goedgekeurd.

•

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen
•
•

Er zijn geen ingekomen stukken
Er hebben zich nog geen kandidaten aangemeld voor de MR (vervanging van NT). NW heeft een
ouder op het oog, zal deze benaderen.

Mededelingen GMR
•

•

Aan de orde geweest:
o RvT heeft zich voorgesteld. Strategie en visie krijgt aandacht
o Irma: rol GMR / MR bespreken. Meer in MR als het kan. Voorbeeld protocol gym
o Corona-achterstanden: Het Meerrijk sprong er goed uit (qua eindtoetsen).
o Corona subsidie: NPO menukaart. Aanvraag op stichtingniveau.
Dichtstbijzijnde AED? Bij de apotheek Flevowijk

•

Toekomstige leden GMR / MR? Tijdig melden bij wisselingen. SE moet (tijdelijk) vervangen worden
in 21/22 vanwege zwangerschapsverlof

Mededelingen OR
•
•

Kamp groep 7/8 gaat door. 16-18 juni in Doornspijk.
Rest van de activiteiten ligt stil.

Mededelingen locatieleider
•

•
•
•

•
•

Subsidies:
o Subsidie corona achterstanden: in 2jr te besteden. Aanvraag op stichtingniveau. Scholen
maken een schoolscan. Deze is voor Het Meerrijk gemaakt, ligt nu ter analyse. Vraag: op
welke punten zet je het geld in (interventies).
o Zomerschool vanuit achterstandsgelden (en inzet taalles).
o ISK (internationale schakelklas). Onderwijsspecialist helpt kinderen om Nederlands onder
de knie te krijgen. Subsidie vanaf 4 leerlingen. 4 ochtenden per week.
o Chromebooks zijn ook vanuit subsidies aangeschaft.
De diversiteit op Het Meerrijk wordt als meerwaarde gezien, voor leerkrachten en alle leerlingen
Er zijn 12 nieuwe leerlingen aangenomen (instroom en zij-instroom)
Formatie 21/22: vacature 0,6fte. Aandachtspunt dat leerkrachten bij voorkeur niet langer dan 2 jaar
bij dezelfde leerlingen zitten. Vacature onderwijsspecialist staat reeds uit.
MR stemt in met het formatieplan 21/22
Begin juni meerjarenplan (2 jaar); nieuwe doelen. PBS blijft, past bij de identiteit.
Taakbeleid vanaf oktober t/m oktober.

Overige agendapunten
•
•

6 – verkeersouder / verkeerssituatie: er hebben zich geen verkeersouders gemeld.
Gemeente Kampen brengt wensen / knelpunten in beeld.
7 – brandoefening – protocol wordt opgesteld. Dit schooljaar de oefening. MR wijst op het belang

Rondvraag
•

NT: eigen BSO/opvang? Gesprekken met Prokino lopen. Enquete volgt i.s.m. Willem van Oranje

De volgende MR vergadering vindt plaats op: 30 juni 2021 (etentje MR)
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Actie- en besluitenlijst 2020/2021
Wat?

Wie?

Planning

BESLUITEN:
1.
2.

ACTIES:
1.

Oproep verkeersouder in nieuwsbrief

NW

2.

Brief ouderbijdrage

NW

3.

Evaluatie PBS / Time-outs (ipv woordpakket)

allen

4.

Persoonlijk benaderen potentiële verkeersouder

allen

5.

Benaderen gemeente / wijkagent inzake klaarovers

NW

6.

Brandoefening plannen

KN

7.

Afstemming Willem van Oranjeschool inzake verkeersveiligheid

NW

8.

Afstemming Zwerfboeken met Juf Esma

NT

9.

Afstemming luizencontrole

NW

V

V

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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