
Notulen MR Liduina Juno 27 oktober 2021

Aanwezig: Alice, Silvia, Edith, Wladimir, Franka

Afwezig: Marieke

GMR:

- Update vanuit de GMR gekregen rondom de beoogde fusie met Twijs. Samenwerking
bevalt goed en de tijdslijnen worden gehaald. De beoogde fusie staat gepland voor 2023.
Hierover is vandaag tevens een social schools bericht uitgegaan.

- Kwaliteitsverbeteringen op alle scholen naar aanleiding van inspectiebezoek verlopen
naar tevredenheid en men staat positief tegenover het nieuwe bezoek van de inspectie.

- NPO gelden, €700,00 per leerling. MR Juno heeft reeds ingestemd met de bestedingen
voor dit schooljaar. De GMR ontvangt graag ook nog dit plan.

- Leerlingenaantallen lopen terug, is algehele tendens, geldt regio breed.

MR:

1. Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd en zullen door Silvia op de website geplaatst
worden.

2. Stand arbo jaarplan; is goedgekeurd door GMR
3. MR cursus gevolgd door Marieke en Alice; zie aparte notities die zij verspreid hebben.

- Toehoorders moeten aanmelden met een “reden”, geldt voor elke keer dat ze komen
toehoren.

- Ze zijn meer dan welkom maar hebben formeel geen spreekrecht.
- Er kan wel gevraagd worden wat ze ergens van vinden.
- Notulen worden binnen een week na de vergadering toegestuurd naar de MR leden en

vervolgens worden die binnen een week door een ieder bekeken en indien akkoord op de
website geplaatst.

- Agenda van de vergadering zal ruim van  te voren (minimaal 1-2 weken) bekend gemaakt
worden onder de MR leden.

4. De ouderraad: Naar aanleiding van de MR start cursus was de vraag gerezen of we als MR
meer met de ouderraad contact zouden moeten hebben of niet. In de vergadering besluiten
we dat de ouderraad er is voor organisatie van evenementen en de MR is voor schoolse
(beleid) zaken. Hierdoor denken we dat er geen structureel overleg nodig is. Corona en
verwachte impact op sint, kerst enz;
- Persconferentie volgende week wordt afgewacht, er worden A en B plannen klaargelegd

voor Sint en kerst
- Ivm covid zal het traktatiebeleid (alleen verpakt) extra onder de aandacht gebracht

worden in een nieuwsbrief.
- Muziekuitvoering groepen 5 en 6 wordt gefilmd/gelivestreamd, er is geen publiek

aanwezig
5. Formatie: -
6. In hele regio minder geboortes, hierdoor minder aanmeldingen op scholen en lage

leerlingenaantallen. Dit zal consequenties hebben voor de begroting van volgend jaar.MR
jaarplan zoals in concept opgesteld door de secretaris is doorgenomen. Alice koppelt namens
ons de reacties terug en indien dit is vastgesteld, zullen we dit via social schools verspreiden.:

7. Rondvraag:
- Geen aanvullende zaken.


