Notulen MR-vergadering d.d. dinsdag 29 oktober 2019
Tijd: 19.30 uur Plaats: SBO school De Watergeus (ingang Lübeckstraat)

Onderwerp

Toelichting
Notulist Hafidjan
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Welkom en opening
AAnwezig: Joke(
voorzitter),
Loes(directie),
Eliabeth(team lid).
Gerda en
Esther(ouders)
Kennismaking
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Notulen 25 juni 2019

Zijn goed gekeurd
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Ingekomen post
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Mededelingen Directie
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Voorstel data
vergaderingen

7

Overdracht ouderraad

-Uitnodiging cursus MR en GMR op di 4 nov. Van 18.30
tot 21.30 u. Ben je geïnteresseerd, dan ben je van harte
welkom. Wel even van te voren opgegeven.
-Tijdschrift info MR.
-Voorstel volgend schooljaar 5 dagenmodel . Ouders
hebben het recht om in te stemmen en aangezien
procedure lang duurt gaan we nu al mee aan de slag. Dit
onderwerp komt volgende vergadering 10 dec. weer op
de agenda te staan. Ondertussen gaan wij uitzoeken wat
de mogelijkheden zijn. Er wordt navraag gedaan bij Go
voor de naschoolse opvang.
Ook wordt er bij ander scholen nagevraagd hoe zij dit
hebben aangevlogen.
-Uit het laatste gesprek (afgelopen juli) met de inspectie
zijn er geen bijzonderheden uitgekomen en volgend jaar
maart 2020 komen zij terug. Ondertussen zijn gaan
verder met ons verbetertrajecten. Pedagogisch
ondersteuning voor de leerkrachten hebben we de
afgelopen periode gehad en dat loopt nog. Het gaat al
een stuk beter in de klassen. Er moet nog een didactisch
slag geslagen worden en vandaag hebben we een ja
gekregen . Wij krijgen 2 dagen een leerkracht om de
leerkrachten te ondersteunen. Zij blijft tot maart 2020.
10 dec.
25 febr.
14 april
16 juni
Zijn goedgekeurd.
Joke doet verslag van de overdracht naar de ouderraad.
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Een ieder stelt zich even kort voor.

8

Concept huishoudelijk
reglement

9

Sluiting

Joke heeft de financiën keurig overgedragen aan de
nieuwe OR. De ouders zijn erg enthousiast. Mabel is de
tussen persoon namens de leerkrachten.
Wordt meegestuurd
-Een ieder heeft het meegekregen en gaat het
doornemen. Komt op de volgende vergadering weer op
de agenda.
Geen rondvraag.
-Sluiting MR vergadering 20.37u

