Notulen vergadering 03-02-2022 - Online.
Verwacht: GJ den Dekker (voorzitter), Jurriaan Bloemberg, Marianne Flapper (secretaris), Dimitri Meijer, Corine Gerritsma, Gabriëlle Nijssen
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Agendapunten
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen 2 dec 21
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Kennismaking Gabriëlle (GMR)
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Urenberekening 2022-2023

Potje Dimitri is niet begroot volgens Corine. Alleen de lessen staan begroot. Als er iets nodig is aan
materiaal, gaat het in onderling overleg.
De notulen zijn goedgekeurd.
Werkzaam op de Trapeze groep 8, ook in het mt. Aandachtsgebieden personeel en huisvesting. Speerpunt
van Gabrielle is huisvesting. (ventilatie en carona), Twijs als goede werkgever werkgroep. 1 van de
kernwaarden van Twijs. Bavo en Salomo andere werktijdfactor. Het blijft een heikel punt. Het ligt nu bij de
scholen.
Gabriel is altijd bereid antwoord te geven om antwoord te geven op vragen. Schroom niet om contact op
te nemen via mail. GJ: We sturen een kopie van de notulen.
We krijgen 6 studiedag komend schooljaar.
Belangrijk:
1. Studie, De kunst van het lesgeven. Dit in het belang van de lln. (ook om de wat hoger scorende
leerling tegemoet te komen)
2. Om de lijnen helder te krijgen, dit aan de hand van kwaliteitskaarten.
3. Er is een uitgebreide missie, maar die is echter niet duidelijk voor iedereen. Goed om er eens goed
naar te kijken en te bedenken wat we met de visie moeten en willen.
5 a 6 studiedagen valt binnen de regels.
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Corona
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Sharepoint status
Rondvraag
Afsluiting

Als leerkrachten positief getest zijn, maar geen klachten hebben, kunnen ze voor de klas. Door allerlei
verschillende meningen, is dit best complex. We laten het nu even voor wat het is en hopen dat het
minder wordt door het betere weer.
Dit schooljaar staat er bijna op sharepointe, de andere jaren doe we rustig aan.
Dimitri: Hoe zit het met het opknappen van het schoolplein? Er is geen verdere informatie over.

Actiepunten
Omschrijving
Notulen opschonen en doorsturen naar Denise en Gabriëlle

Uitvoerende(n)
Marianne

Datum begin
3-2-2022

Ontwikkeling schoolplein

GJ vraagt het na bij Corine

Week van 7
februari

schoolplan

GJ voor het einde van het schooljaar

Urenberekening vakantierooster 2022-2023

Corine maakt een definitief plan voor
de urenberekening en mailt het naar de
leden van mr-leden

Volgende vergadering 24-03-2022.

Week 7-2

Datum eind
Na elke vorige
vergadering

Voor de
zomervakantie
18-2-2022

