Medezeggenschapsraad Het Springtij
Grevelingenstraat 8
4335 XG Middelburg
Aan de leden van de medezeggenschapsraad van Het Springtij,
Mevrouw K. van Opdorp (gesprekspartner van onze MR)
Middelburg 21-05-2021
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de medezeggenschapsvergadering op
Woensdag 14 juli 2021 te Sake Sushi in Vlissingen.
Aanvang 16.30 uur

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen van de agenda
Actielijst vorige vergadering (zie onderaan deze agenda)
Punten vanuit het team
Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen vanuit de directie/ het MT:
• Verbouw/ nieuwbouw: stand van zaken
7. Info vanuit de GMR
8. Nationaal Programma Onderwijs; stand van zaken
9. Huisbezoeken (bevraging Poll)
10. Werven nieuw lid; stand van zaken
11. Agendapunten volgende vergadering en datum volgende vergadering
12. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
13. Sluiting (laatste keer voor Chris!)
Met vriendelijke groet,
Marijke Franchimont

Actielijst:
1) Karin stelt een poll op om ouders te bevragen over hun wensen m.b.t.
de huisbezoeken. Eerste opzet komt eerst naar de MR.
2) Elsemarike voegt Karin toe in MR-teams.
3) Alle leden kijken of ze in MR-teams de bijgevoegde bestanden
(agenda's, notulen, jaarplan e.d.) kunnen zien en openen.
4) de OMR verstuurt in de week van 1 t/m 5 juni informatie over het
werven van een nieuw OMR lid en over het belang van de
ouderbijdrage. Voordat het naar ouders gaat, komt het eerst naar de
MR. Hier zorgt Chris voor.
5) Dorien informeert de MR zodra ze contact heeft gehad met iemand
van handhaving omtrent de ontwikkelingen parkeerproblemen.
6)Wanneer Elsemarike informatie heeft over de mogelijkheden van een
MR-cursus, koppelt ze dit naar ons terug.
7) de PMR bevraagt in oktober/ november het team over evt.
problemen in de groepsgrootte en bekijkt of er geld vanuit het NPO
hiervoor beschikbaar gesteld moet worden. Tegelijkertijd vraagt de PMR
ook bij het team na hoe de nieuwe manier van werken verloopt.
8) Karin neemt het punt expertise op sociaal emotioneel gebied mee in
haar NPO plan.
9) Karin stuurt het WVP naar de PMR zodra het klaar is.
10) Zodra de schoolgids klaar is, mailt Karin deze naar ons door. Iedereen
kan dan voor uiterlijk1 juli hierop reageren.

