Basisschool SamSam Oosterhout
Notulen MR 24-05-2022

Aanwezig: Oudergeleding: Bram, Harm, Mendy
Personeelsgeleding: Marinke, Esther, Bernadette
Directie: Valentien
1930 – 20.00 uur MR vergadering
1

Opening & mededelingen

2

Verslag vorige vergadering
10-05-2022
Groepsindeling
Schoolgids/ Kalender

3
4

5

Vakantierooster en
studiedagen

6

Terugkoppeling GMR

-Positieve reacties van ouders op vraag om input t.a.v.
groepsindeling 2-3
-Kaartje namens MR naar Mirre voor geboorte baby Lou.
-6 juli feestdag SamSam 20 jaar
Na aanpassing goedgekeurd
Geen bijzonderheden
Wijzigingen aangegeven, dat leest fijn.
-1.6: Bij intern begeleiders alleen groepen aangeven,
onder- en bovenbouw weglaten.
-Schoolmaatschappelijk werk: email Maud aanpassen.
-Wie werken er op SamSam: Z.B.O. Kim toevoegen.
-2.2 Groepsindeling: alle werkdagen aangeven.
-ABC: Parro-app toevoegen.
-Contactgegevens Peuterspeelzaal en Klompjes indien
nodig actualiseren.
Er is niet veel lesuitval n.a.v. studiedagen.
Voor de bovenbouw is er maar 1 studiedag vrij gepland. Is
er ruimte voor nog een studiedag?
Vakantierooster website geeft 1 week meivakantie aan.
Blijven de overige groepen als groep bij elkaar?
Nog geen vergadering geweest

20.00 – 20.30 uur MR vergadering met Valentien
1

Opening & mededelingen

Vandaag een onaangekondigde geslaagde
ontruimingsoefening uitgevoerd. Nog evalueren met het
team.
Brieven gemaild naar groep 1/2 en groep 5 en 5/6 over de
groepssamenstelling voor 2022 – 2023.
Sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden. Nieuwe
collega benoemd voor groep 1/2 (vijfde kleutergroep).

2

Verslag vorige vergadering
10-05-2022

vastgesteld

3
4
5

Groepsindeling
Schoolgids/ Kalender
Werkverdelingsplan
Met Vakantierooster en
studiedagen

6
7
8

Terugkoppeling GMR
Input TamTam
Rondvraag

Formatie wijzigt met komst nieuwe collega groep 1-2
Zie eerste deel vergadering
MR stemt in met werkverdelingsplan.
T.a.v. studiedagen: Is er ruimte om nog een studiedag in
te plannen. Optie zou de vrijdag na Hemelvaart zijn. Team
heeft er nu voor gekozen om na schooltijd extra te
vergaderen. Valentien checkt of er meer ruimte is voor
studiedag.
Meivakantie? Aanpassen website en schoolgids 22 t/m 28
april.
Geen informatie
Bram
-SOP is vorige vergadering eerder besproken.
Na verwerkte aanpassingen SOP geeft MR instemming.
-Paaltjes Wielewoalerpad: situatie fietser /bakfietsen/
auto's is nog steeds onveilig.
Tim Wissink is de nieuwe wijkagent.
Valentien neemt contact op met Gemeente over deze
situatie.
Suggestie: Contact opnemen met Veilig Verkeer
Nederland. Mendy gaat als ouder ook contact opnemen
met Gemeente. (tip: foto's nemen van de onveilige
situatie)
-Komt er een gezamenlijk Bbq OV-MR op 7 juli?
-Oproep nieuw MR-lid personeel op teamvergadering 1
juni.
-Vergadering 21 juni live op SamSam.

Actiepunten:
Mendy: kaartje Lou
Valentien: Notulen 10-05-2022 op website plaatsen.
Oproep TamTam nieuw lid oudergeleding MR (nog even aanpassing statuten afwachten)
Lijst MR-lid bijwonen OV-vergadering

