Notulen MR-vergadering 19-09-2017

Mededelingen/kennismaking
Voorstelrondje en kennis gemaakt met ons nieuwe MR-lid van de
personeelsgeleding: Imke Houben.

We hebben de MR-samenstelling vanaf de fusie (4 jaar geleden) tot nu
doorgelopen. Ilse en Richard hebben nu 3 jaar zitting in de MR. Ilse geeft aan dat
ze na dit jaar gaat stoppen. We houden een verkiezing voor nieuwe MR-leden
vanuit de oudergeleding. We doen een oproep in het volgende schoolnieuws en
nodigen mogelijke kandidaten uit om een keer aan te sluiten bij een vergadering.

Ingekomen post
Er is geen post binnengekomen.

Vormgeving MR
Vanaf heden wordt de agenda 1 week voor de bijeenkomst doorgestuurd en de
punten voorbesproken met Johan. We stemmen onderling af of deze
voorbespreking door de ouder- of de personeelsgeleding wordt gedaan.
Ilse hernieuwt de formulieren van het jaarplan. Deze worden weer als vanouds
leidraad voor de inhoud van de vergaderingen. Steeds terugkerende punten ter
bespreking zijn o.a.: schoolplan-schoolgids-begroting-jaarrekening-formatieschoolontwikkelingen-op handen zijnde fusie enz.
Notulen worden op toerbeurt gemaakt en tijdig uitgewerkt en verzonden naar
alle leden.
Johan/ Kirsten:

* 1 week van tevoren agenda voor bespreken
* 2x per jaar op uitnodiging aansluiten bij MR-vergadering

W.v.t.t.k.
We vinden het als MR belangrijk om een oproep te doen naar ouders om
ouderavonden te bezoeken.
Gevaarlijke / drukke verkeerssituatie voor school onder de aandacht brengen.
Wat is de visie van de gemeente hierin?

Vergaderdata voor dit schooljaar:
7 nov. 20.00 u
15 jan. 20.00 u
7 maart 20.00 u
15 mei 20.00 u

13 juni 20.00 u (formatie)
actie
Nouchka en Nicole vragen of ze nog interesse
hebben om toe te treden in MR
Oproep in schoolnieuws voor kandidaten MR
doorgeven aan Johan
Jaarplan maken en doorzetten via mail
Agenda 1 week van te voren doorsturen
Johan verzoeken om de schoolgids ruim van
tevoren aan te leveren/uit te geven (liefst
voor grote vakantie)
Verzoek aan GMR laten uitgaan om onze
vragen van voor de vakantie te beantwoorden
voor verg. van 7-11-17
Verkeerssituatie rondom school aankaarten
bij Claartje
Goedgekeurde notulen doorsturen naar Johan
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