
Vergadering MR 't Span

Datum : 17-06-21
Aanwezig : Petra Bakker (directie), Maryanne Wittink, Ester Tijsen, Kelly

Jansen, Arnoud Vooijs (oudergeleding), Johan Bouwhuis
(oudergeleding) en Siegrid Beneker (oudergeleding)

Afwezig : Adinda Lont (toekomstig oudergeleding)
Locatie : OBS ‘t Span, lokaal groep 8
Tijd : 15:00 uur

Agenda

1. Opening, goedkeuren vorige notulen
Johan heet iedereen welkom. De notulen van de vorige vergadering is
akkoord.

2. Ingekomen stukken
Info-MR is bij Siegrid, andere leden geven bij Siegrid aan als zij deze editie
willen lezen.

3. Planning studiedagen 2021-2022
Er is nog geen zekerheid over het wel of niet doorgaan van de Flora. Dit kan
tot een week vooraf nog besloten worden. De MR besluit dat de eerste dag
van het schooljaar een studiedag/werkdag wil hebben.
Overzicht:

● 23 augustus
● 15 oktober
● 6 december
● 15 februari
● 10 maart
● 11 maart
● 7 juni
● 30 juni
● 1 juli

4. Schooltijden laatste schooldag
De MR besluit dat de laatste schooldag loopt tot 12.00 uur.

5. Schoolgids/Jaarverslag/Schooljaarplan 2021-2022/NPO-gelden/RIE
Petra licht alle stukken toe. Na de vergadering krijgen alle leden de stukken
ter inzage. Feedback wordt naar de voorzitter verstuurd en gebundeld .
Als alle stukken klaar zijn, kan de voorzitter de stukken ondertekenen (voor
de zomervakantie).

- Let op: bij het schooljaarverslag gaat het om de evaluaties.

6. Bijpraten corona
Tot 30 juni zijn er voor het onderwijs geen veranderingen op het gebied van
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Corona-maatregelen.
Voor groep 8 is het nog spannend of er 50 of 100 man publiek in het
Vikingschip mag. Maryanne heeft nauw contact met het Vikingschip.

7. W.v.t.t.k.
Formatie is nog niet volledig rond. Petra heeft nog niet met alle leerkrachten
gesprekken kunnen voeren, i.v.m. lief en leed. Zodra dit besproken is, komt
de formatie in de nieuwsbrief.

BAC: er zijn twee kandidaten voor een nieuwe schoolleider. Op 24 juni
worden de eerste gesprekken gevoerd en op 28 juni vindt de tweede ronde
plaats.

Afscheid Johan en Petra: dinsdag 22 juni (Arnoud schuift wel of niet aan - ligt
aan zijn dienst). Reserveren voor 17.00 uur.
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