NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering 31 januari 2022
Vergadering via Teams
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Wietske Arema (voorzitter)
Melissa van Daalem
Semin Suvarierol Hoen
Tanya Szegedi
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Heleen van der Laan
Nikki van Lieshout
Jan van der Meer
Daniëlle Waardenburg
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notulen vorige MR vergadering;
Stand van zaken actiepunten;
Agenda;
Corona en school;
Verkeersituatie;
Schouw;
Gymles;
Sportdag;
KWT evaluatie (zie ook mail Ellen);
Vakantie en studiedagen (zie ook mail Ellen);
Samenstelling MR;
wvttk.

1. Notulen vorige MR vergadering
Ellen heeft opmerkingen. Semin verwerkt deze wanneer alle opmerkingen binnen zijn. In het vervolg
worden de notulen ook nogmaals verstuurd met de nieuwe agenda als herinnering om het nog even
door te nemen.
2. Stand van zaken actiepunten
- Contact met gemeente over verkeersbeleid: de wijkagent heeft het parkeerprobleem sporadisch
waargenomen. Hierdoor wordt onze hulpvraag niet ingewilligd.
Toevoeging Ellen: mogelijk is de mail van Melissa bij het verkeerde loket/contactpersoon terecht
gekomen. Er zijn al heren nauw betrokken bij deze situatie en die zich hard inzetten om het
probleem op te lossen.
- MR cursus online via BOOR. Alle MR leden mailen naar Ellen hun mening.
3. Agenda
Geen toevoegingen
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4. Corona en school
De besmettingen lopen hoog op. Tot op heden is het een grote puzzel om alle groepen bemand te
krijgen, maar het lukt toch bijna altijd. Een enkele keer moet er een klas thuisblijven. Leerlingen die thuis
in quarantaine zitten krijgen, wanneer zij zich goed voelen, online les.
5. Verkeerssituatie
Nog weinig verbetering. Binnenkort wordt Thijs Visser uitgenodigd om opnieuw over het probleem te
praten. Thijs is betrokken vanuit gemeente Rotterdam.
6. Schouw
Semin en Jan hebben de schouw begin januari uitgevoerd. Zie document Veiligheidsschouw januari
2022.
7. Gymles
Gymles wordt nog gegeven door Twan (di) en Johan (do). Reacties van de kinderen zijn goed. Leerkracht
zijn ook tevreden.
8. Sportdag
Sportdag wordt nog wel op dezelfde locatie gehouden, ook al is het bedrijf failliet. De reservering staat.
Kantine is niet open en geluidsinstallatie kan niet gebruikt worden. Het plan ligt er dat René de sportdag
voorbereid. Dit kan in samenspraak met Twan en Johan.
9. KWT evaluatie
Informatiebrief oogt te lang. Dit kan voor verwarring zorgen. Melissa en Wietske maken een opzet
waarin de punten in de brief gefilterd worden. Dit wordt binnenkort met de MR gedeeld.
10. Vakantie en studiedagen
School wil een studiereis Engels voor leerkrachten organiseren. We zijn vorig jaar met een nieuwe
methode Engels gestart waarin veel van de leerkracht wordt gevraagd om Engels te spreken. De subsidie
kan voor het hele team aangevraagd worden. Dit moet voor 28 februari. Het idee ligt er om in het
schooljaar 22-23 vier dagen naar Segovia te gaan (i.v.m. Brexit worden de studiereizen niet meer in
Engeland aangeboden). Gedurende deze vier dagen worden de leerkrachten getraind door een native
speaker Engels. Doel van de studiereis is dat leerkrachten na de studiereis beter Engels kunnen geven
aan de leerlingen van de Bergse Zonnebloem. Voor ouders zal het lastiger zijn om vier aaneengesloten
dagen opvang te organiseren voor hun kinderen in plaats van opvang realiseren voor vier studiedagen
verspreid over het jaar. De studiereis staat gepland voor de week na tweede pinksterdag in 2023.
11. Samenstelling MR
Melissa stopt einde schooljaar ‘21/’22. Semin gaat tot januari ’23 door. Ze laat in september ’22 weten
of zij nog 3 jaar door wil gaan. Daniëlle denkt er nog even over na.
12. W.v.t.t.k.
Semin: Wie nog niet zijn intro tekst (stukje over zichzelf) heeft ingestuurd dat graag z.s.m. doen.
Ellen: graag een groepsfoto om toe te voegen bij een stukje over de MR in het bericht van de directie op
de website.
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