Notulen MR vergadering woensdag 30 oktober 2019
Aanwezig: Lonneke, Annika, Gea, René, Melissa, Bart, Marjolein.
Afwezig: Marianne, Niké, Isabelle
1. Opening en vaststelling agenda
Peildatum begroting aantal leerlingen voor volgend schooljaar.
Traject nieuwe directeur
Evaluatie bel beleid en fietsplan
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.
3. Ingekomen en uitgaande post
Info MR.
4. Mededelingen
Algemeen: Studiedag maandag; verdeling Roel en Niké. Als MR vaststellen hoe we de
procedure rondom nieuwe directeur laten verlopen. We bekijken dit jaar wat we als MR
gaan doen. We verdiepen ons in het plan van aanpak. Zodat we volgend jaar een actieplan
hebben en in het laatste jaar van Roel en er een dubbele rol is, zodat er goed wordt
overgedragen. Als MR moeten we er voor zorgen dat het proces goed verloopt en via de
juiste wegen gaat.
Directie: niet aanwezig
Team: Nieuwjaarsreceptie met betrokkenheid van ouders. In het team wordt besproken hoe
we dit gaat invullen en wat het plan precies wordt. Echt gericht over het OGO onderwijs.
5. Voorzitter MR
Annika wordt voorzitter, Isabelle secretaris.
6. Speerpunten MR 2019-2020
Social Media; vanuit ouders; rol van Social Media bespreken. Informatie in nieuwsbrief over
eventuele bijeenkomst van de GGD.
Communicatie;
7. Jaarplan MR
Geen op of aanmerkingen; goedgekeurd.
8. Oudercontact GMR
AVG afgekeurd, wordt opnieuw geschreven en gekeurd.
Evaluatie na AVG training; hoe zien we dit als team? Werkt het?
Hoe kan de GMR een rol gaan invullen binnen de acties van de MR? Meer gebruik maken
van de GMR.
9. Vaststellen vergaderdata
Gea bespreekt dit met de OR.

10. Rondvraag
- René: Hoe zetten we de Chromebooks in. Bespreken binnen het team.
- Bart: evaluatie bel en fietsplan. Beleid scherp houden.
- Marjolein:

11. Sluiting
12. Actiepunten
Actiepunten

Wie

Wanneer

Notulen op website plaatsen

Marjolein

Voor de volgende
vergadering

Agenda twee weken voor de vergadering Gea
voorbereiden
Procedure nieuwe directeur doorlezen,
volgende agenda bespreken we onze op
of aanmerkingen> leidraad maken

Allen

Rol Niké in de MR?
Onderzoek binnen de GGD over social
media.

Annika

Terugkoppelen training AVG
Stukje nieuwsbrief 8.25uur bel.

Annika

