
MR Liduina vergadering d.d. 28-9-2022

Aanwezig: Mirjam, Dirk, Regina, Caroline, Monique, Alice (vz) in aanwezigheid van beide directeuren

1. Kennismaking ivm nieuwe leden

2. Taakverdeling: Dirk neemt de secretaris rol op zich.

3. Jaarverslag 2021-2022: Mirjam zal samen met Manita dit in concept opstellen en naar ons

allen mailen ter becommentariëring.

4. Jaarplan 2022-2023: Samen nagedacht over actiepunten voor het komend jaar:

a. Monitoren uitvoering van de aanbevelingen uit het bezoek van de schoolinspectie.

b. Monitoren pestgedrag en pestbeleid (locatie Timor)

c. Zichtbaarheid van de MR vergroten

d. Monitoren en meedenken rondom de personeelskrapte

e. Monitoren opvolging risico- en inventarisatie onderzoek

f. Monitoren en meedenken rondom sectorplan corona.

Alice maakt opzet voor het jaarplan en mailt dat in concept naar ons allen rond ter

becommentariëring.

5. Terugkoppeling uit de GMR: Wladimir en Caroline lichten huidige stand van zaken toe. GMR

zal aan bestuur vragen om alle ouders per brief te informeren hierover.

DMR Juno vergadering d.d. 27-9-2022

Aanwezig: Monique, Alice, Silvia

1. Sectorplan Corona: n.a.v. landelijke richtlijnen is een schoolspecifiek plan opgesteld. Enkele

aanvullingen hierop zijn doorgenomen en er is ingestemd met het plan door de

oudergeleding en de leerkrachtgeleding.

2. Organisatiekaart Luizencontrole: volgens de richtlijnen van de GGD Kennemerland mogen

kinderen met luizen niet naar huis gestuurd worden. Dit zal aangepast worden in het huidige

protocol. Er is een nieuwe spray op de markt die verspreiding moet voorkomen. We besluiten

dit niet actief op school te gaan gebruiken maar ouders bij de adviezen hoe om te gaan met

luizen hierover te informeren.

3. Terugblik informatie-avond: Goede opkomst, fijn voor het team om zoveel belangstellenden

weer in school te mogen ontvangen en voor ouders ook fijn weer geïnformeerd te worden

over ontwikkelingen binnen de school. Rondom de zichtbaarheid van de MR is het wellicht

zinvol om volgend jaar ook heel kort de MR het woord te geven.

4. Rondvraag:

a. 10-minutengesprekken wens van ouders om ook de mogelijkheid te bieden om deze

gesprekken in de vroege avond te laten plaatsvinden. Monique neemt dit mee als

suggestie om met het team te bespreken.


