
Notulen 16 november online bijeenkomst

Notulen vorige vergadering goed gekeurd.

Actiepunten vorige vergadering.

Gevaarlijke situaties.

Parkeren blijft een punt van aandacht we hebben wel van alles geprobeerd. Het ene gevaarlijke punt
is opgelost en het volgende doet zich alweer voor. Er wordt morgen een Kwieb verstuurd vanuit de
directie om het nogmaals onder de aandacht te brengen.

Mededelingen directies

Identiteit stukken zijn toegestuurd. Deze zijn samen met bestuurders en team gemaakt. Hoe kunnen we
toch één zijn en als het nodig is toch twee aparte scholen kunnen zijn. Het gaat er dan vooral om dat
iedere school eigen BRIN-nummer behoudt. Beide Mr-oudergeledingen kunnen zich hierin vinden.

Corona houdt ons bezig. Steeds meer mensen zijn getroffen door het virus. We houden elkaar op de
hoogte en zoeken elkaar op als dit nodig is. De school volgt de richtlijnen die er zijn.

Procedure directiestructuur Hoge Ven 2021-2022

Jeanette de Jong, Tabitha Hilhorst en Paul Moltmaker sluiten aan en lichten het scenario waarvoor
gekozen is toe.

Schooljaarplan

SOP. Zijn er vragen en opmerkingen? Er was nu weinig tijd om dit te lezen in het vervolg worden deze
documenten direct met de gehele MR gedeeld.

Arjan stelt een vraag over hoe het gemeten wordt of de nieuwe methode dat brengt waarop gehoopt
wordt en hoe het zichtbaar is voor ons. Karin A stelt voor om in juni de trendanalyse te delen met de MR.
Hier is zichtbaar hoe De Hoge Ven ervoor staat op het gebied van rekenen, lezen en taal.

Arbo-acties nav RI&E

Onaangekondigde ontruimingsoefening is goed verlopen. Er zijn kleine verbeterpuntjes en dat houdt ons
scherp.

Begroting Doorbraak

De begroting wordt gedeeld d.m.v. presentatie. De kleine vragen/ opmerkingen worden met elkaar
besproken. Karin geeft een duidelijk beeld van alle uitgaves en hoe de NPO gelden worden besteed.
Controler vanuit Blosse heeft goedkeuring gegeven. Na overleg kunnen we instemmen met de begroting.
Zodra er goedkeuring is,  komt deze begroting terug met de vraag of deze getekend kan worden.

Oudergesprekken

Deze komt terug op een volgende vergadering.

Verkeerssituatie

Maarten kijkt naar de mogelijkheden omtrent een zebrapad.

Afronding.

Wij bedanken Karin Kooij voor de fijne samenwerking. Dit was Karin haar laatste MR vergadering bij De
Hoge Ven. Karin heeft onze samenwerking ook als prettig ervaren.



Actiepunt:

Voor komend weekend (20 november) Mr-ouder doorgeven voor BAK commissie.


