Notulen MR-vergadering 03-07-18
Aanwezig: Patrick, Maaike, Renske, Ellen en Lida
Agendapunt 1: Stukken MR
Jaarplanning- is een lijst met stukken die door de MR
ontvangen en beoordeeld moeten worden.
Activiteitenplan- plan van de MR voor het komende
schooljaar met daarin opgenomen ook de taakverdeling
binnen de MR.
Taak die daar ook in moet worden meegenomen is het
onderhoud van de webbrowser.
Aandachtspunten worden: luizencontrole,
ouderklankbordgroep en promotie school
Huishoudelijk reglement- Is nog een versie van september
2016. Moet dit jaar worden herzien.
MR statuut- moet worden aangeleverd door het bevoegd
gezag. Het oude statuut moet worden herzien, de oude
versie is van 2012.
Jaarverslag- verslag van activiteiten van de MR in het
afgelopen schooljaar.
Formatieplan 2018/2019: We hebben de werkversie van het
formatieplan bekeken. Ellen had daarbij een vraag over haar
werktijdfactor. Ze neemt hierover even contact op met Wim
alvorens stuk getekend wordt.
Agendapunt 2: Volgend schooljaar
Alle MR stukken worden verzameld in een webbrowser die
beheerd wordt door Patrick.

Er is in de vorige gezamenlijke vergadering een lijst gemaakt
met daarop al alle vergaderdata voor het komende
schooljaar.
Het bestuur vergadert dan altijd op dezelfde avond als de
MR.
Aandachtspunt volgend jaar wordt ‘promotie van de school.’
Oudergeleding gaat hierover voor de vakantie alvast
brainstormen.
Agendapunt 3: Volgende vergadering
Deze staat gepland op 25 september.
We nodigen dan de ouderklankbordgroep uit en maken
meteen een foto van MR en okg.

Afspraken/Actiepunten:
Ellen mailt de laatste versie
naar Patrick
Lida en Ellen stellen deze op
op donderdag 5 juli. Niet
ingevulde punten worden in
de eerste vergadering van
het volgend schooljaar
aangevuld.

Aan Wim vragen of MRstatuut al vernieuwd is.
Lida en Ellen stellen deze op
op donderdag 5 juli.
Ellen zoekt contact met
Wim.

Afspraken/Actiepunten:
Lida verzamelt alle stukken
uit het verleden van de MR
en geeft deze op een usbstick aan Patrick.
Lida mailt deze lijst nog
even rond.

Maaike, Patrick en Renske
maken afspraak voor
brainstormsessie.
Afspraken/Actiepunten:

