Notulen MR vergadering 25 juni 2019
Aanwezig : Hafidjan Abdoel, Saskia van der Heiden, Sandy Been , Loes Ahles ( tot en met de
mededelingen ) Joke Dijkstra
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Brief verkiezingen
Oudergeleding
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Financiën
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Rondvraag

Joke heet iedereen van harte welkom.
Loes wil volgend schooljaar graag één keer in de veertien dagen
overleg met een lid van de MR. Dit om te zorgen dat de lijntjes
kort blijven.
1. Definitieve Inspectierapport is binnen. Brief is naar de
ouders. Op 11 juli komt de inspectie langs voor een
gesprek om de voortgang te bespreken.
2. Urenberekening volgend schooljaar. Dit is besproken
en de ouders geven toestemming zodat de school om
8.30 uur kan beginnen. Hierdoor is er ruimte voor een
aantal studiedagen.
3. Verkiezingen MR staat op de agenda van de
jaarvergadering van 17 september a.s.
Er zal al wel een klein stukje in de nieuwsbrief komen
zodat ouders hier al van weten en er over na kunnen
denken.
4.
Werkverdelingsplan – De Personeelsgeleding moet zijn
instemming hierover geven.
5. Schoolgids besproken . Loes zal de opmerkingen
meenemen.
Vraag aan Loes over de ouderraad . Loes heeft op 2 juli een
overleg met een aantal mogelijke leden voor de OR. Dit zijn
waarschijnlijk 4 ouders.
Joke heeft een voorbeeld brief en die is besproken evenals het
stukje voor de nieuwsbrief. Helaas is de nieuwsbrief al uit.
De jaarvergadering is op 17 september.
Er is ook afgesproken dat we toch een MR willen met 3 ouders
en 3 leerkrachten.
Dit omdat er volgend jaar nog veel besproken moet worden en
dan is het wel fijn om met 6 personen te zijn.
Saskia zal zorgen dat het overzicht van de financiën rond in voor
de jaarvergadering zodat het allemaal netjes overgedragen kan
worden.
Hoeveel bezoekers mag iedere leerling meenemen met de
schoolverlatersavond. Zal gevraagd worden aan Corine.

