Notulen MR 29-01-2019 - 19.30 – 21.30
Aanwezig: Pepijn, Marcel, Marie-Josée, Fleur
Afwezig: Anja
1. Opening
- Anja schuift tijdelijk aan ter vervanging Tony.
➢ Helaas vandaag ziek.
- Fleur blijft t/m punt 7, daarna besloten gedeelte MR.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
➢ Akkoord
3. Vanuit directie:
- Stand van zaken schoolplan – jaarplan
➢ Dat loopt, fusie afhankelijk.
- Notulen MR + stukje voor Okkernotitie – Wie levert dit aan?
➢ Stukje wordt opgepakt door Marcel en Pepijn.
➢ MR notulen pas op internet als akkoord is gegeven in volgende mr-vergadering
- Gebruik MR-mail
➢ AVG technisch graag mr-mail gebruiken.
Vanuit het team:
- Nieuwe taal/ spelling methode volgt.
- IPC is in ontwikkeling, wellicht subsidies hiervoor.
4. OR – MR-ontwikkelingen
- Geagendeerde punten meer MR-zaken. Bijvoorbeeld de vervanging Tony, uitspraken
over onderwijsassistent 1/2 etc.
➢ Dit soort zaken kunnen ingebracht worden bij de MR
Vanuit OR: Marcel en Pepijn koppelen terug dat onderstaande punten uit hun notulen bij de
MR horen.
- Ouder enquête – continurooster
➢ Voor het eind van het jaar gaat dit plaatsvinden
- Synchroniseren agenda
➢ Fleur zoekt uit, binnenkort weer nieuwe mail ed. dan hopelijk ook dit punt.
- Tony
➢ Is aan de beterende hand
- Wat is de zittingstermijn van de MR?
➢ Marie-Josée zoekt op
5. Pr-plan: stand van zaken
➢ Mail met conceptplan is gestuurd naar MR. MR leden kunnen er nog op schieten, Fleur
zal input meenemen in def. plan en nog verder aanvullen met Lieke.
6. Begroting: stand van zaken
➢ De bestuur begroting is zo goed als rond, daarna volgt een zit met directie (Fleur) en
bestuur alvorens het naar de MR kan.
7. Zijn er nog punten die missen in de actie - besluitenlijst? Deze moet vanaf nu opgenomen
worden in de notulen.
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