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 04-11-2021
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de medezeggenschapsvergadering op
Woensdag 17 november 2021 op het Springtij in Middelburg.
Aanvang 19.30 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. Jaarverslag 2020-2021
9. Jaarplan 2021-2022
10. Nationaal Programma Onderwijs; stand van zaken
11. Begroting; nieuwe kolommen
12. Invalproblematiek
13. Veiligheid; Hoe staat het ervoor?
14. Ouderbijdrage 2021 (overzicht)
15. Werven nieuw lid; stand van zaken
16. Agendapunten volgende vergadering en datum volgende vergadering
17. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag

Karin verlaat de vergadering. OMR en PMR evalueren de vergadering en
stellen evt punten op die verduidelijking nodig hebben.
18. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Marijke Franchimont

Actielijst:
1) In het teamoverleg bespreken dat in principe de rapportgesprekken
maar één keer met ouders besproken wordt. Maar dat dit wel maatwerk
is.
2) 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. Laten
staan als reminder. Karin neemt dit punt mee voor op de studiedag van
24 november.
3) Karin gaat de begroting aanpassen met twee of meerdere kolommen.
4) Er worden eenmalig oortjes/ koptelefoons uitgedeeld aan de
kinderen. Bestel jij die Karin???
5) PMR stelt een jaarplan op.
6) PMR maakt een jaarverslag van schooljaar 2020-2021
7) De PMR vraagt in het onderwijsteam na wat de plannen zijn m.b.t
schoolreis.

