Notulen MR vergadering 09-09-2021

Aanwezig: Ilse Kruid, Carla Kooistra, Mirjam van der Meijden en Sanne Rijff
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-

-

-

Kennismaking met onze nieuwe directeur Mirjam van der Meijden. Wij als ouder geleding
hebben ons voorgesteld aan Mirjam.
Mededelingen vanuit de directie: Mirjam is goed gestart binnen de Wenteling. Is de
afgelopen weken bezig geweest met kennis maken met team, kinderen en de ouders. Ze
heeft een goede eerste indruk van de Wenteling. Schooljaar plan is nog niet klaar. Er wordt
gekeken naar de evaluatie punten uit het schooljaar plan van afgelopen schooljaar en naar
de belangrijkste speerpunten van het afgelopen schooljaar. Vanuit deze positie wordt dat
verder uitgewerkt.
Rollen MR: Ilse blijft voorzitter, Sanne: Notulist voor dit schooljaar.
GMR: Er moet iemand vanuit het team zitting nemen in de GMR. Nu nog onduidelijk wie deze
taak op zich gaat nemen. Dit wordt in de eerst volgende teamvergadering besproken.
Start schooljaar: Zowel team als kinderen zijn het schooljaar goed gestart.
Marge dagen: Voor dit schooljaar staan er 8 marge gepland(bij het typen van deze notulen
heeft de eerste marge dag plaats gevonden) MR heeft aangegeven 8 marge dagen wat veel
te vinden. Het team gaat het hier in de eerst volgende vergadering over hebben. Via Parro zal
gecommuniceerd of er 1 of 2 marge dagen vanaf gaan.
Pleinwacht: Voor nu krijgen we het met de vaste pleinwachten en de ouders die af en toe
eens pleinwacht willen doen het rooster goed rond zodat er bijna elke dag 2 ouders zijn. Bij 1
ouder spelen alle kinderen achter + 2 plein coaches. Wel hebben we bij het team
aangegeven dat als het een keer voor komt dat er echt geen pleinwachten zijn dat er vanuit
het team wat geregeld wordt zodat de kinderen ten alle tijden naar buiten gaan. Dit neemt
Mirjam met het team op. Mochten bij het lezen van de notulen nog ouders zijn die denken ik
vind het ook wel een keer leuk om een half uurtje op het plein te staan tussen 12.00 en 12.30
meldt je dan vooral aan. Dit mag bij Sanne Rijff.
Er was niks voor de rond vraag hierbij sloot Ilse de vergadering af.

