Notulen MR vergadering dinsdag 5 maart 2019
Aanwezig: Marjolein, Isabelle, Lonneke, Gea, Bart, Annika, Roel, Niké
Afwezig: Rene, Loes, Melissa
1. Opening en vaststelling agenda
Vastgesteld + toevoegen testen brandalarm/brandoefening.
2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd, geen op- of aanmerkingen
3. Ingekomen en uitgaande post
InfoMR.
4. Mededelingen
Algemeen: Loes geeft aan dat ze dit schooljaar afmaakt als MR-lid, maar daarna stopt. We
gaan even polsen bij ouders wie haar plek wil overnemen en gaan opzoek naar een nieuwe
voorzitter.
Dit schooljaar laten we de vergaderdata staan, maar vanaf volgend jaar vinden de
vergaderingen op een andere dag plaatst als die van de OR.
Directie: Geen mededelingen
Team: Geen mededelingen
5. Speerpunten MR
Geen nieuwe gezichten die zich moeten voorstellen. Tijdelijke krachten stellen zich niet voor.
6. Groepsverdeling 2019-2020
We starten volgend jaar met 13 groepen. We hebben op 1 oktober 331 leerlingen. De
gemiddelde groepsgrootte verandert niet ten opzichte van dit jaar. We gaan bekijken of er
vanaf januari een instroomgroep bij de kleuters kan komen.
Er komen verschuivingen binnen de groepen. Het is belangrijk dat we de communicatie naar
ouders duidelijk maken. Er moet een duidelijk plan zijn, zodat ouders weten waar ze aan toe
zijn.
In de volgende MR vergadering bekijken we met elkaar het plan van volgend jaar, zodat de
MR als klankbord gebruikt kan worden.
7. Jaarplan MR
Vakantierooster voor 2019-2020 wordt binnenkort gepresenteerd en daarbij houden we
rekening met het rooster van het Regius College als dat mogelijk is.
8. Oudercontact GMR
Binnenkort een terugkoppeling van de notulen van de GMR.
9. Excursiegelden / werkweekgelden
Leerkrachten houden in het bestand bij hoeveel er besteed is.

10. Rondvraag
Geen vragen
11. Sluiting
12. Actiepunten
Actiepunten

Wie

Wanneer

Notulen op website plaatsen

Marjolein

Voor de volgende
vergadering

Nieuw MR lid + voorzitter.
Agenda twee weken voor de vergadering Gea
voorbereiden
Concreet bespreken indeling volgend
jaar (hoe gaan we de comm regelen)
- Mocht het niet lukken plannen we
een extra vergader moment in.

Allen

8 mei

