Notulen MR 14 juli 2022
Aanwezig: Marleen Verhagen, Maurice van Irsel, Julie Ooms, Johan Traa, Margot Giel

Notulist:
Julie Ooms
Agenda MR Deel 1
1) Opening/Check-in
Drukke periode. Gisteren is er afscheid genomen van Jeanne en Louise.
2) Mededelingen
Geplande vergaderingen moeten gerespecteerd en nageleefd worden.
De communicatie rondom nieuwe leerlingen wordt niet gecommuniceerd. Het gebeurt nu
niet en dit geeft heel veel onrust. Deze onrust speelt nu met name bij de ouders in de
huidige groep 7. Het gesprek aan gaan met de ouders is een verzoek. Het is gewenst dat de
nieuwe leerlingen die instromen gecommuniceerd worden. Deze communicatie dient op
dezelfde dag plaatsvinden naar ouders als naar de leerlingen.
Johan heeft aangegeven bij het CvB dat FONK niet het onderwijsconcept is voor deze
school. Het "hoofdstuk" FONK is hiermee afgesloten.
Monika stopt per komend schooljaar als penningmeester van de OR. Hiertoe moet decharge
verleend worden, moet een nieuwe penningmeester aangesteld worden en moeten de
wijzigingen doorgevoerd worden bij de KvK. Johan neemt dit op met Astrid van de OR.
De communicatie over de kunstweken in de plaats van het schoolreisje/roskamp is niet
duidelijk geweest. Herstellen?

3) Notulen 29 juni 2022
Na de doorvoering van enkele kleine tekstuele wijzigingen zijn de notulen van de vorige
vergadering goedgekeurd.
4) NPO plan 2022-2023
NPO plan akkoord. Maar is er een plan B? Wat als een training/collega/werknemer binnen
INOS uitvalt die vanuit de NPO gelden gefinancierd wordt, hoe waarborgen dan hetgeen wat
we wilden inzetten toch kunnen inzetten? Welke alternatieven zijn er?

*Actiepunt: Johan gaat kijken naar de alternatieven (plan B)
5) Schoolgids
Aanpassingen doorgegeven. Johan voert de wijzigingen uit en deelt dit op 15 juli 2022 met
de MR.
6) Formatie plan 2022/2023 (definitieve plan instemming PG MR)
De nieuwe formatie is bekend, het formatieplan wordt op 30 juni bij INOS formeel vastgelegd
en zal op 4 juli door Johan gedeeld worden met alle ouders.

7) WVTTK deel 1
Geen additionele onderwerpen.
> Nieuwe datum prikken voor het nieuwe schooljaar.

DEEL 2 MR

8) Verkiezingen PG
Thessa Hakstege neemt per ingang van schooljaar 1 september 2022/2023 deel aan de MR
tot 1 september 2025. Zij neemt de resterende MR periode over van Maurice van Irsel.
9) Afscheid Maurice

