Notulen MR ods Prinses Margriet
Aanwezig: Martijn Guijt (voorzitter), Janine Olijve (notulist), Bert
Langejans, Annemiek Grooteboer, Hetty Hoevenberg, Janneke Gruppen
MR van de Eiber, MR van ’t Kompas en MR van Oud Avereest
Locatie: Eiber
Datum: 27-09-2021 19:00 uur
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Tevredenheidsonderzoek
Ouders zijn over het algemeen ontevreden over communicatie
en directie. Volgens het onderzoek hebben deze punten veel
invloed op de overall tevredenheid van ouders. Uit het
onderzoek blijkt verder dat ouders tevreden zijn over de
leerkrachten maar dat dit weinig invloed heeft op de overall
tevredenheid.
Plan van aanpak n.a.v. dit onderzoek in november
PR & Communicatie
- Mond-tot-mond reclame vanuit ouders
- Lessen in het dorp
- Contact met de krant
PR gaat op onze school via Gaby
Verslag vergadering binnen de MR in een week doorgelezen,
daarna op de site. In de SchoolApp een bericht met link, dat het
verslag op site staat.
Omvang van de MR is groot, t.a.v. de grootte van de school. Op
langere termijn de statuten eventueel wijzigen naar 2 ouders en
2 personeelsleden.
Goede start van het Unitonderwijs. Informatieavond/inloop was
duidelijk, dit gaf een goed beeld.

Beide scholen hebben alles aangeleverd wat op dit moment
belangrijk is. Op dit moment buigt de gemeente zich over de
verkeerssituatie rondom de locatie. Beide kinderopvang
organisaties hebben een business case ingediend bij de
gemeente en bij de stuurgroep. Ergens in oktober worden deze
business cases besproken. Het programma van eisen is voor ons
de volgende stap. Vanuit het programma van eisen komt dit
ook in de stuurgroep. Die overlegt uiteindelijk met de
themaraad. Eind november zou er iets naar de themaraad
kunnen.
Er zijn digitale cursussen en er is een cursus in Utrecht, dit
betreft 2 avonden van de aob. Er is bij de VOO aangevraagd of
er ook cursussen in de buurt zijn.
Mail van de OR over het schoolkamp.
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Als MR zijn wij niet meegenomen in deze beslissing.
Wij hebben alleen adviesrecht op het veranderen van de
financiën.
Onze visie hierop is dat het team overlegd en met een goed
plan komt t.a.v. het schoolkamp.
Vervolgens is het volgens ons wenselijk als het team dit met de
OR overlegd. Bij gevolgen voor de hoogte van de ouderbijdrage
zal de oudergelding MR om advies gevraagd worden.
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