
Notulen vergadering MR Maandag 2 november om 19.30 uur.

Aanwezig: Ellen, Jan, Yildiz, Liesbeth (via zoom), Marjolein en Sylvia (notulist)
Afwezig: niemand

Notulen
Sylvia stuurt de aangepaste notulen van maandag 5 oktober naar Marjolein en Marjolein zorgt er 
voor dat de notulen bij Corina komen zodat zij ze op de website kan plaatsen.
Verder zijn de notulen van 5 oktober goedgekeurd.

Stand van zaken op de scholen:
Flierefluiter:
Overleg met de gemeente over de nieuwbouw is gestart. De nieuwbouw zou in 2024 gaan beginnen.
De gesprekken of het nieuwbouw of herbouw wordt zijn gestart.
De Flierefluiter wilt graag een meeleef theater gaan starten, dan komt er een keer in de twee weken 
een voorstelling voor peuters en kleuters dit om ervoor te proberen te zorgen dat er meer 
aanmeldingen komen op de Flierefluiter.
Sint Maarten: er worden wel lampionnen gemaakt, de kleuters gaan wel de klassen langs. Advies 
naar de ouders is om niet langs de deuren te gaan.
Sinterklaas en kerst, zo gezellig mogelijk proberen te maken in het eigen lokaal.
Hybride onderwijs bij kinderen die door corona thuis moeten zitten: we hebben een protocol dat 
kinderen tijdens instructies en kring erbij kunnen zijn. Debby heeft boxjes met goed geluid besteld 
zodat het voor iedereen goed te volgen is.
Start van de vreedzame school is goed verlopen, gelukkig geen bijzonderheden gemeld vanuit de M5.
Patricia geeft dit schooljaar 2 ouderavonden over sociale veiligheid.
Er is subsidie voor de samenwerking met Berend Botje gekregen, De leidster van Berend Botje komt 
regelmatig bij de kleuters in de klas om het montessorimateriaal te leren kennen.
Verder is er subsidie voor een onderwijsassistent om de leerlingen die een achterstand hebben 
opgelopen doordat er een tijdje een schoolsluiting is geweest door de corona, deze komt 1 keer per 
week op de school.
Ouders en leerkrachten houden zich goed aan de corona regels.

Tandem:
Kerst er zal geen avond maaltijd worden gehouden, maar een middag tijdens schooltijd.
Sint Maarten er worden lampionnen gemaakt, de onderbouw gaat de klassen langs, in de klas krijgen 
ze wat lekkers.
De kinderen die thuis moeten blijven vanwege corona krijgen een pakketje met werk thuis gebracht.

De vergaderdata van dit schooljaar plannen we op de maandag 4 weken nadat het bestuur heeft 
vergaderd. Jan past het schema aan en stuurt deze door.

Alle MR leden maken een voorstelstukje met foto en leveren dit in bij Marjolein en Marjolein zorgt er
voor dat er een stukje tekst op de website komt voor aanwezigheid van ouders bij vergaderingen etc.
Marjolein vraagt ook na of het mogelijk is om een MR mailadres aan te maken.

Bestuursleden
Gesprekken met de kandidaten voor het bestuur op dinsdag 3 november:
Jan en Sylvia zijn namens de MR bij aanwezig.



Het advies vanuit de MR is dat we graag in het vervolg de bijeenkomsten online doen.

Rondvraag:
 geen punten

MR Verkiezingen
Tellen van de stemmen:
Flierefluiter, er zijn 142 brieven meegegaan aan de kinderen, er zijn 71 stemmen binnen gekomen, 50
% heeft gestemd.
Sonja is de winnares!

Tandem, er zijn 292 brieven meegegaan aan de kinderen, er zijn 139 stemmen binnen gekomen, net 
iets minder dan 50% heeft gestemd.
Adinda is de winnares!

Sylvia zal dinsdag 3 november een bericht plaatsen op  de parro app voorde tandem en op social 
schools voor de flierefluiter.
Er wordt naar alle kandidaten een mail gestuurd.

Punten voor op de volgende agenda:

M5
Enquête voor de ouders 


