Notulen MR vergadering dinsdag 27 november
Aanwezig: Marjolein, Rene, Isabelle, Lonneke, Gea, Bart, Annika
Afwezig: Loes, Niké
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd, geen op- of aanmerkingen
3. Ingekomen en uitgaande post
Geen
4. Mededelingen
Geen algemene mededelingen
Loes komt tot januari niet meer bij de MR vergaderingen.
Nieuwe collega (Gijs Schaatsenburg) fulltime erbij, tot het einde van het schooljaar.
5. Begroting Julianaschool
Begroting Julianaschool is op het oog akkoord. Bart leest hem door, volgende keer tekenen
wij hem.
6. Jaarverslag MR
Jaarverslag is op de website geplaatst.
Korte mededelingen; wie houdt de website bij? Er staat nog verouderde informatie op. Er
wordt gewerkt aan een vernieuwde website. We kunnen nu niet alles veranderen.
7. Speerpunten MR
Communicatie: Wordt er door de ouders iets gemist? Communicatie verloopt nu goed, alles
wordt snel en duidelijk naar ouders gemeld.
Scholing: Wordt niet nog naar ouders gecommuniceerd. Eerste scholing is net geweest en
we gaan kijken hoe we ouders hiervan op de hoogte kunnen stellen.
Werkdruk bezetting: Gijs Schaatsenberg is fulltime inzetbaar. Fieke (onderwijsassistent) 1
dag per week ingezet. We merken als team dat we meer rust hebben door de duidelijke
communicatie met ouders.
8. Jaarplan MR
Bart past hem aan en voegt hem toe op de Drive.
9. Excursiegelden
Sinds kort is de nieuwe penningmeester bij de OR gestart. We vragen na hoe het gaat met
het geld en hoe hij het voor ogen heeft.
10. Foto MR voor de website
Geplaatst op de website
11. Ouderavond
Ouderavond is akkoord gegeven door de OR, gaat dit schooljaar niet door.

12. Tijdelijke voorzitter MR
Gea neemt de taken van de Loes tijdelijk over.
Bart vraag na hoe het zit met het oudercontact vanuit de GMR.
13. Rondvraag
Er zijn geen vragen
14. Sluiting
15. Actiepunten
Actiepunten
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