Medezeggenschapsraad
Notulen MR vergadering
Datum en tijdstip: ·woensdag 28 maart 2018, 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig:
Arno, Erik, Renske, Anudeep, Jolanda, Cindy, Loes, Nick
Afwezig: Christa ( operatie van haar man)
Notulist: Jolanda

Agendapunten
1.
2.
3.
4.

d.
e.

f.

5.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Schoolzaken
Financieel verslag 2017
Deze is nog niet klaar.
Oudertevredenheidsenquête
Deze wordt dit schooljaar nog gehouden. Vanuit
Scholen met Succes is ongeveer 2 jaar geleden
deze enquête ook gehouden.
Mocht de MR vragen hebben voor deze
enquête graag doorgeven aan Anne
Tabitha APP/website
Het abonnement is wegens blijvende klachten opgezegd.
Klasbord komt weer terug en door het bestuur wordt aan
een bovenschoolse oplossing gewerkt.
Schoolvakanties 2018/2019
De MR gaat akkoord met de voorgestelde vakantiedagen.
Anne geeft een toelichting op het ziekteverzuim en de
vervangingen die daarvoor noodzakelijk zijn.
Er wordt druk gewerkt aan de formatie voor volgend
Schooljaar. Waarschijnlijk komen er 3 kleutergroepen.
Er is een interne audit geweest die op dezelfde manier gehouden
wordt als het inspectie bezoek.
De audit heeft enkele mooie zaken uitgelicht zoals het taalbeleidsPlan en het pedagogisch klimaat en verbeteradviezen gegeven
Over enkele onderwijskundige- en administratieve zaken.
Deze adviezen worden of snel aangepast of mee genomen in de
Plannen voor de lange(re) termijn zoals jaarplan en schoolplan.
MR Intern

Datum
donderdag 28 sep.
donderdag 2 nov.
donderdag 14 dec.
donderdag 11 jan.

Notulist
Loes
Cindy
Jolanda
Renske

Datum
donderdag 15 feb.
donderdag 22 mrt.
donderdag 17 mei.
donderdag 21 jun.

Erik
Erik
Erik
Anne
Anne
Anne

Anne

Anne

Allen
Notulist
Daniëlle
Loes
Cindy
Jolanda
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Verkiezingen nieuwe MR leden
Personeel: Het termijn van Loes en Daniëlle zit erop.
Ze stellen zich beide weer verkiesbaar.
Ouders: Het termijn van Nick en Arno zit erop. Er
komen dus weer verkiezingen. Erik zorgt voor een
stukje in de nieuwsbrief.
De dochter van Erik gaat de school verlaten.
Zijn termijn wordt afgemaakt door Paula.
Arno
Evaluatie nieuwe schooltijden
Dit wordt meegenomen middels de enquête.
Selectieproces nieuwe directeur
Christa en Renske krijgen/ hebben ons vertrouwen om
De sollicitatieprocedure in te gaan.
Tijdpad: 23 april zijn de laatste gesprekken.
De MR komt 25 april om 21.00 bij elkaar om goedkeuring
te geven.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Datum
donderdag 28 sep.
donderdag 2 nov.
donderdag 14 dec.
donderdag 11 jan.

Notulist
Loes
Cindy
Jolanda
Renske

Datum
donderdag 15 feb.
donderdag 22 mrt.
donderdag 17 mei.
donderdag 21 jun.

Allen

Allen
Erik

Notulist
Daniëlle
Loes
Cindy
Jolanda

Wie notuleert, trakteert!Notulen MR vergadering 28 maart 2018

