Agenda dinsdag 25 mei 2021
19:30–21:30 uur (via Teams)
Aanwezig:
Namens de ouders:
Yvo van Heijningen, Swanda Groenewegen
van der Weijden
Namens het team:
Patricia Hoek, Carina de Visser
Namens het bestuur:
Suzanne de Jong (afwezig)

De Tweemaster
Openbare Daltonschool
Duivestein 25
2641 LG Pijnacker
tel. 015-3693041
www.de-tweemaster.nl

1. Opening
2. Mededelingen
De MR is geïnformeerd dat er een directiewijziging heeft
plaatsgevonden. Vanuit de MR zijn de aandachtspunten mbt de
continuïteit aangegeven. Dit is meegenomen in de communicatie.
5 min
Er is een verzoek van ouders of de schoolreisjes weer mogelijk zijn.
Deze wens is bij de leerkrachten ook aanwezig. Vanuit school worden
de mogelijkheden verkend afhankelijk van de Corona maatregelen.

5 min

Er worden geen wijzigingen verwacht op het huidige corona protocol.
3. Ingekomen post
- Bezorgde moeders (ter attentie schoolbestuur)
4. Notulen april 2021 (vastgesteld via de mail)
5. Verkiezingen MR
- Een aantal leden van de MR komen aan het einde van hun
zittingstermijn. In de nieuwsbrief wordt een aankondiging opgenomen.
- Swanda neemt de voorbereiding op zich.
6. Formatie (voorbereiding juni bespreking)
Het verzoek vanuit de MR is om te streven naar behoud van de kleine
groepen. Dit is met name van belang voor de persoonlijke begeleiding
van de leerlingen. De MR nodigt Lindsey uit om daarover van gedachte
te wisselen in een thema MR sessie. Zo is er bijvoorbeeld al aandacht
voor extra kleuterbegeleiding irt de groei van de school.
7. Voortgang werkgroepen
De werkgroep schooltijden is geannuleerd ivm de directiewissel. De MR
heeft aandacht gevraagd voor een spoedig vervolg.
De overige werkgroepen (communicatie, verhuizing, opening nieuw
pand) verlopen goed.

8. Versterken communicatie
Vanuit de werkgroep communicatie is de aanschaf van een
communicatietool aangekondigd. Het voorstel volgt.
Swanda is verleden week aangehaakt bij de werkgroep en heeft de
communicatie wensen vanuit een proactieve MR meegegeven.
9. Rondvraag

10. Volgende vergadering
Dinsdag 29 juni 2021

