Notulen MR-vergadering 2
Woensdag 14 november 2018
Aan: Jacqueline, Martine, Esther, Nanneke en Trees.

1. Opening, vaststellen van de agenda.
Welkom!
2. Vaststellen vorige notulen (24 september)
In orde.
3. Ingekomen stukken
Mail: Helden. A4 met info hierover hangt al in school.
4. Mededelingen
Vanuit de directie: Volgende week wordt de begroting bij het bestuur besproken. Er zijn een
aantal dingen al besteld o.a. Digibord, laptops, methode Engels, parnassys-volgsysteem.
Vanuit het team: Evaluatie inzet werkdruk verlagende middelen, team is tevreden hoe het nu
loopt, gaan zo verder. Jacqueline heeft bij alle leerkrachten een observatie in de klas gedaan.
We krijgen met het team een aantal Montessori bijeenkomsten. Montessori werkwijze als
middel voor het werken naar meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.
Vanuit de GMR: Jacqueline en Martine ontvangen de notulen. Zijn er bijzonderheden dan
melden ze dat.
Vanuit de oudervereniging: Er zijn te weinig “ luizenmoeders”. Ze kunnen een oproep doen in
de nieuwsbrief.
Esther: aandachtspunt vanuit de mr bijeenkomst: meer pr naar ouders, notulen op de
website, dagen van vergaderdata op de jaarkalender zetten, woordje bij info-avond.
Esther schrijft een kort stukje voor in de nieuwsbrief. Wie zijn we, wat doen we, wanneer
vergaderen we.
5. Opbrengsten en jaarverslag Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel is goedgekeurd door het bestuur. Ieder heeft het gelezen,
het is een duidelijk verslag, er zijn geen vragen over.
Opbrengsten katern van vorig schooljaar is met bestuur / directeur / locatieleider en ib-er
besproken. Jacqueline geeft uitleg en bespreekt de uitslag.
6. Huishoudelijk reglement MR
Esther mailt het huishoudelijk reglement. Bekijken of we het moeten wijzigen/aanpassen.
Komt op de volgende vergadering ter sprake.

7. Begroting MR
Opzoeken voor welke datum we een aanvraag voor MR-geld in moeten dienen.
We bekijken of het mogelijk is om voor dit schooljaar nog een thema ouderavond te
organiseren. De ouderavond moet wel aansluiten bij waar we mee bezig zijn op school. Bv
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren. Evt. een gastspreker uitnodigen.
8. Jaarplan MR
De volgende punten komen erbij:
17 januari: huishoudelijk reglement en thema ouderavond.
12 maart: verkiezingen.
9. Jaarverslag
Het jaarverslag is goedgekeurd en kan op de website.
10. Volgorde zitting/aftreden leden MR
Nanneke 01-08-2017 t/m 01-08-2020 (2e termijn)
Trees 01-08-2016 t/m 01-08-2019
Esther 01-08-2016 t/m 01-08-2019
Martine 01-08-2017 t/m 01-08-2020
Esther geeft aan dat ze einde schooljaar wil stoppen. In maart bespreken we het opstarten
van de verkiezing.
11. Rondvraag
/

