Notulen MR vergadering donderdag 20 juni 2019
Aanwezig: Lonneke, Annika, René, Melissa, Marjolein, Loes, Gea, Isabelle, Niké, Bart
Afwezig:
1. Opening en vaststelling agenda
vastgesteld
2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd, geen op- of aanmerkingen
3. Ingekomen en uitgaande post
Nieuwe MR leden; sollicitatie
Info MR
4. Mededelingen
Algemeen: geen mededelingen
Directie: goedkeuring op jaarverslag, schoolboekje. Dit moet voor 10 juli ondertekend zijn.
Vacature voor 0,6 fte ivm verandering in functie.
Team: Formatie op leerkracht is vandaag bekend geworden, communicatie is gegaan
volgens eerdere afspraak. Goed verlopen dit jaar, omdat het maandelijks op de agenda
staat.
5. Communicatie
Hoe verloopt de communicatie? (o.a. scholing)
Werkdrukbezetting, vacatures
* nieuwe leerkrachten -> nieuwsbrief
Geen vacatures voor volgend schooljaar.
6. Groepsverdeling 2019-2020
Besproken en is rond.
7. Jaarplan MR
Jaarverslag schooljaar 2018-2019 moet worden gemaakt. Op de drive staat het jaarverslag
van vorig school. Aanpassen van dit jaar.
8. Oudercontact GMR
Alle documenten zijn doorgestuurd. AVG wordt opnieuw bekeken.
9. Nieuwe MR leden
Drie aanmeldingen. Twee ouders uit groep ½, ouder uit groep 7. Verkiezingen opzetten!
Ouders die zich kandidaat hebben gesteld maken een apart stukje om zich voor te stellen.
Per huishouden één stem, opnemen in het informatief stukje.
We moeten er op waarborgen dat het geheime verkiezingen zijn.

10. Directietaken schooljaar 2019-2020
11. Vergaderdata volgend schooljaar

vergaderdata OR 2020-2021:
Woensdag 4 september
Maandag 14 oktober, niet deze week
Woensdag 20 november
Maandag 13 januari
Woensdag 26 februari
Maandag 6 april
Maandag 15 juni
niet de week na de meivakantie.
12. Rondvraag
Niké: Loes neemt afscheid. Wie neemt de taak als voorzitter over?
Isabelle:
- Antwoorden op een mail: Vanuit de vraag bekijken we of we allemaal het
antwoord willen zien of dat we alleen naar de mailer reactie geven.
- Fiets rijbaan naast de school, hoe gaan we dit oppakken? Opnemen in de
nieuwsbrief
- Staan we buiten bij het ontvangst? of in de klas?
- Vanaf 8.15 uur gaat de deur open, waardoor er meer ruimte is voor ouders om
hun kind weg te brengen. Om 8.25 gaat bel. Vanaf volgend schooljaar.
Bart:
- Verbouwing? start oktober 2019, volgend schooljaar af!

13. Sluiting
14. Actiepunten
Actiepunten

Wie

Wanneer

Notulen op website plaatsen

Marjolein

Voor de volgende
vergadering

Nieuw MR lid + voorzitter.
stukje nieuwsbrief

Loes

Agenda twee weken voor de vergadering Gea
voorbereiden
Allen
MR
nieuw stukje voor de schoolgids

Bart

Aanpassen jaarverslag MR

Gea

4 september

Jaarplan MR schooljaar 2019-2020

Bart

Eerste vergaderdatum

uitzoeken en plannen
Benaderen sollicitanten MR, kort stukje
voor de stemming.

Lonneke

Brief opstellen voor stemming +
stemformulier

René

Mailadressen Lucia

Annika

Nieuwe vergaderdata

Annika

Nieuwe voorzitter.
Plan van aanpak voor de fietsen

Gea

