Medezeggenschapsraad het Mozaïek (Houten & Waalseweg)
Notulen vergadering dinsdag 14 september 2021
Aanwezig: Ashwin, Dirk-Jan, Ellen, Joyce, Marina, Marizeth, Sabine
Afwezig: Marizeth, Sabine

Agendapunten:
1. Opening

2. Notulen vorige vergadering
● geen punten
3. Samestelling en taakverdeling MR 2021/2022
 Voorzitter (Marizeth)
 Secretaris (Joyce)
 Penningmeester (Dirk-Jan)
4. Vaststellen speerpunten voor dit seizoen
 Stilstaan bij het proces visie-traject kleuteronderwijs. Aansluiten op visie van de school
 Starten rekentraject (over 2 weken)
 Taalmethode
 Leesmethode
 Ouderavond kanjertraining
 Extra inzet van mensen in de school/ npo geld begeleiden bij rekenen ed.
 Verder jaarplan

5. Eindafrekening 2020/2021
● Houten: Zag er keurig uit en zijn afgetekend. Er is een potje opgebouwd, doordat er
tijdens corona minder geld is uitgegeven.
● Over de eindafrekening van de Waalseweg wordt contact opgenomen.
6. Evaluatie schoolplan
 Laatste aanpassing: vanuit NPO-geld is de methode Rekenroute aangeschaft voor
kinderen met een individuele leerlijn.
 Ontwikkeling op gebied van rekenen, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling
 Skills groepen starten weer.
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7. MR jaarplan 2021/2022
● volgt
Verkeerssituatie Waalseweg
 Contact met gemeente volgt hierover op korte termijn.
8.






9.



10.




Vergaderdata
dinsdag 9 november 2021 (Waalseweg)
donderdag 13 januari 2022 (Houten)
woensdag 16 maart 2022 (Houten)
dinsdag 10 mei 2022 (Waalseweg)
donderdag 23 juni 2022 (Houten)

Vragen vanuit ouders
Men is blij met de kanjertraining.
Een ouder gaf aan dat ze vindt dat de startgesprekken vroeg in het schooljaar
plaatsvinden.
Verzoek van ouders om niet alle startgesprekken op één dag in te plannen.
Rondvragen:
Er is een vacature voor groep 7 in Houten i.v.m. het zwangerschapsverlof van Lottie.
Vanwege de corona-adviezen voor zwangere vrouwen is er mogelijk na herfstvakantie
al vervanging nodig.
Kind & Co stopt met de BSO op de locatie in Houten vanwege een te klein aantal
kinderen. De Peutergroep draait goed en blijft gewoon bestaan.
In de kleuterberging op beide locaties staan veel spullen van de moestuin. Er komt een
opbergbak bij de moestuin.

11. Afsluiting
Dirk-Jan sluit de vergadering om 20:30u.
Volgende vergaderingen aanvang 19.30:
dinsdag 9 november 2021 (Waalseweg)
donderdag 13 januari 2022 (Houten)
woensdag 16 maart 2022 (Houten)
dinsdag 10 mei 2022 (Waalseweg)
donderdag 23 juni 2022 (Houten)

