Notulen MR-vergadering 3
Aanwezig: Jacqueline, Martine, Rianne, Nanneke en Trees.
1. Opening, vaststellen van de agenda.
Welkom!
2. Vaststellen vorige notulen (27 november)
In orde.
3. Ingekomen stukken
Vanuit GMR is er een mail gekomen. MR.leden kunnen zich opgeven voor een bijeenkomst
communicatie voor de achterban. We nemen hier niet aan deel. We hebben komende tijd al
twee bijeenkomsten. Sociale Media en Steven Pont.
4. Mededelingen
Vanuit de directie: 11 februari hebben we een info-avond sociale media voor ouders en
leerkrachten van de vier kleine scholen. In gr. 8 wordt de IEP-toets afgenomen. Schoolbezoek
H. Biemond 19 maart. Tussenopbrengsten bespreken we op de volgende vergadering.
Vanuit het team: Donderdag en vrijdag school dicht vanwege staking. Op de Buizerd is er een
stakingsactiviteit. Voortgezet onderwijs doet mee met de staking. We zijn in de klassen nu
druk met de cito-toetsen.
Vanuit de GMR: zie ingekomen post.
Vanuit de oudervereniging: volgende week dinsdag komen ze bij elkaar.
5. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren / info-avond
De flyer ziet er goed uit. Het volgende moet er nog op:
MR. email adres (iedere school bekijkt/doet dit zelf) , datum opgeven voor, aantal personen,
de tijd: aanvang en sluiting.
Het is ook leuk om er de logo’s van de deelnemende scholen erop te zetten.
De avond goed promoten. Via parro rondsturen 2 mrt, MR.ouders sturen daarna nog een
berichtje rond. Zorgen dat op de info-avond sociale media de flyers klaar zijn en dat ze in de
gangen hangen. Nanneke heeft nog contact met Steven Pont en stuurt de flyers naar de
andere scholen.
6. Schoolplan
Ouders hebben instemmingsrecht. Ze geven hun goedkeuring, ze gaan akkoord met het plan
er komt een kleine aanpassing op blz. 3. Mooi document. Vanuit de stichtingsdoelen is het
heel mooi vertaalt naar schooldoelen. Het is heel duidelijk, reëel en haalbaar.
7. Rondvraag
Verkiezingen op de volgende agenda zetten. Tussenopbrengsten ook.

