Notulen MR vergadering 30 november 2020
Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Notulen vorige vergadering
Gebruik gebouw
Imago/promotie school
Begroting school
E-mail MR
WVTTK
Rondvraag

Notulen
Welkom Jorg
Notulen vorige vergadering
-

-

Wat is de inlogcode van google drive
o Gmailaccount heuvelrijk
o Marian Hanenberg is de beheerder van het google account
Carin stuurt de inlogcode door
Vaststellen taakverdeling: Marleen wordt voorzitter, Jorg wordt secretaris
Inspectiebezoek
o Succesvol afgerond, veel complimenten gekregen

Gebruik gebouw
-

Tekeningen om doorgang te maken incl. kleedkamers
Gezamenlijke vergadering gehad met de dorpsraad en vanuit de Eenbes. Plan om samen op te
trekken en met gemeente een gezamenlijk plan te maken.
Gemeente heeft toegezegd dat leerlingen van het Nuenens College pas toegang krijgen tot de
gymzaal als er een alternatieve ingang buiten de basisschool om is gemaakt.

Imago/promotie school
-

Ouders vinden de school via de website.
Imago school – ouders van buiten Gerwen komen voor de school omdat het zo goed
aangeschreven staat.
Geen behoefte aan extra promotie, gewoon goed je best doen.
Volgend jaar evalueren we opnieuw.

Begroting school
-

Doorgeschoven naar de volgende vergadering

E-mail MR
-

mrbreedeschoolheuvelrijk@eenbes.nl – Ellen of Carin nemen contact op met Chantal
Ellen of Carin sturen de emails door naar de MR gmail

WVTTK
-

Moeten we Jorg nog ergens officieel bekendmaken
Corona
o Corona valt gelukkig nog mee
Sinterklaas, Kerst
o Sinterklaas komt woensdag
o Geen kerst in de kerk, open podium
o Kunnen we een videoverbinding maken? Moeilijk met AVG, maar we gaan erover
nadenken of dat mogelijk is?

Rondvraag
Nieuwe boeken zijn in gebruik, 1 of 2 voorleesboeken kiezen voor de klas. Bieb werkt goed, kinderen
vinden het leuk.
Carla bedankt iedereen voor de afgelopen jaren, veel geleerd. Corona heeft veel kruim gekocht. Ga zo
door!
Carla bedankt, we vonden het heel fijn dat je erbij was!
Human interest vraag aan Jorg.
Wist je dat we deze vergadering binnen een uur hebben gedaan?

