NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 12 september 2016 VAN 19.45 – 22.00 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;
Bericht van verhindering;
Op uitnodiging;
Afwezig

Mascha Damen (voorzitter), Louise Snieders, Boris Kwantes en Bas
Derissen.
Dominique Kooper, Marloes van den Brand, Jolanda Franchimont en
Marlous van der Miessen (secretaris).
GÉÉN!
Gerard de Ronde
Marloes van den Brand (zwangerschapsverlof)

1. Opening
Welkom nieuwe MR leden en kort voorstelrondje.

2. Notulen
Notulen zijn voorafgaand aan de vergadering goedgekeurd en staan op de site.

3. Ouderinformatieavond schooltijden
actie Dominique> laatste herinnering ouders via MSI
De MR gaat een enquête m.b.t. de schooltijden (laten) opstellen en daar is ook budget voor.
actie > Bas is contactpersoon m.b.t. de ouderenquête

4. Terugblik vorig schooljaar
Louise heeft een overzicht gemaakt met openstaande posten. De volgende onderwerpen zijn
lopend of bijna afgerond maar officieel nog niet door de MR goedgekeurd;
 SOP
 Jaarplan
 Schoolplan
 Schoolgids ( voor 3 okt.)
Deze onderwerpen komen volgende vergadering 3 okt. terug.
Jaarverslag 2015/2016> actie Marlous

5. Vooruitblik schooljaar 2016/2017
MR gaat met directie een ambitiegesprek plannen om de plannen van komend jaar vast te leggen. Hierin krijgen bovenstaande punten voorrang en moeten ook het directiestatuut en het medezeggenschapstatuut getekend worden. Verder aandacht voor het MR en huishoudelijk regelement. Actie> Mascha en Bas
Er is behoefte om in november een cursus te volgen. Actie> Dominique gaat informeren bij VOO
naar de mogelijkheden. Er is hiervoor budget.
Louise heeft een overzicht gemaakt met alle aandachtspunten voor komend jaar.

6. Rolverdeling MR
De rolverdeling wijzigt komend jaar niet. Boris geeft aan dat komend jaar zijn laatste jaar GMR
is. Marlous geeft aan dat zij volgend jaar de rol van secretaris over wil dragen.
Marlous zal namens de MR het team in de teamvergaderingen op de hoogte houden van beslissingen

7. Ingekomen stukken
Géén.

8. Rondvraag
Louise> Er komt een datumprikker voor het afsluitingsetentje
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9. Sluiting
Voorzitter sluit om 22.00 u. de vergadering.

VOLGENDE MR-VERGADERING;
MAANDAG 03 oktober 2016, 19.45 uur.
Afwezig:
Agenderen:

nog géén afmeldingen
….
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