MR De Wentelwiek
Notulen vergadering 20-01-2022
Aan:

Connie Deiss (PMR), José van Hugte (PMR), Marijke Hurkx (OMR), Rene van Lieshout
(OMR), Susanne Nagelmaeker (OMR) en Diana Pouwels (PMR)

Betreft:

Uitnodiging MR vergadering

Aanvang:

Donderdag 20 januari 2022, 20:00u

Locatie:

Online

Agenda MR-vergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, de schrijffout wordt hersteld en goedgekeurd.
• Vaststelling van de agenda, vastgesteld.
• Mededelingen
Begroting: Er is de komende twee weken tijd gepland om dit verder uit te werken. Hélène zet daarbij vooral
in op investeringen in het onderhoud van bestaande dingen en neemt onderhoud in de toekomst meteen mee.
Op dit moment is er nog geen verder nieuws, dus dit punt is doorgeschoven naar de volgende vergadering
Evaluatie NPO gelden: De vorige keer hebben we het hier kort over gehad en daarbij te horen gekregen dat
in ieder geval niet alles nu al uitgegeven kon worden. Sommige dingen worden op het moment niet
aangeboden i.v.m. alle sluitingen. Dit punt schuift een vergadering door.

• Ingekomen stukken
• GMR-nieuwsbrief december 2021.pdf TLP:GREEN
• Verslag GMR-vergadering 01-12-2021 DEFINITIEF.docx TLP:GREEN
• GMR-event 25-01-2022 Save the date DEF.pdf TLP:GREEN Rene en Diana sluiten aan.
• Bespreekpunten
• Eigen bijdrage ouders die begeleiden bij het schoolreisje. Marijke en Susanne hebben overleg gehad
met de OR (Kim). De huidige OR heeft de oude afspraken overgenomen van de vorige OR. De OR
vertelt dat het geld voor de schoolreis bij school binnenkomt en niet bij de OR. De OR betaalt de entree
voor de leerkrachten en de ouders betalen nu zelf. Diana legt uit dat het geld naar het bestuur gaat en
daarna pas naar de Wentelwiek. We zouden graag inzage hebben in deze geldstroom. Gaat 100% van
de schoolreis bijdrage terug naar de school? We vragen Helene om hier duidelijkheid in te geven.

• Uitnodiging Dhr. Reulen. We besluiten om Dhr. Reulen niet uit te nodigen. We nodigen mw. Hansson
wel uit zodat we een gezicht bij de naam hebben en weten met wie we te maken hebben als er iets is.

• Het Actieplan is bijgewerkt.
• Het Jaarplan is bijgewerkt.
• Rondvraag,
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Jose vertelt over de voortgang van de schoolbibliotheek. Er is een stappenplan opgesteld, met daarin
opgenomen welke voorwaarden aan een schoolbibliotheek hangen. Denk bijv. aan verrijdbare spullen
zodat we de aula ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. De startdatum is september dit jaar.

• Sluiting
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