MR Notulen woensdag 11-12-2019
Aanwezig:
School: Kim Veerman, Renate Passchier, Leonie Rietkerk (directie)
Ouders: Frederieck van der Ploeg
Afwezig: Robert Jan Meinders

De MR vergadering is opgedeeld in 3 delen:
19.30-20.00: MR zonder directie
20.00-21.00: MR met directie
21.00-21.30: MR zonder directie
Tijdens deze vergadering zijn de punten van het laatste deel verschoven naar het eerste deel.
●

Scholingsbehoeften MR

Op dit moment hebben de MR-leden geen scholingsbehoeften. Het is wel fijn als Leonie het zakboek
MR gaat bestellen. Indien het later in dit schooljaar toch een onderwerp komt waar scholing voor
nodig is, weten we dat dit mogelijk is.
●

Speerpunten MR:

We hebben een goede start gemaakt met elkaar. Het is prettig als we kunnen werken vanuit het
jaarplan. Iedereen heeft dit gezien en is goedgekeurd.

●

MR begroting:

De begroting is goed gekeurd. We zien dit als een document wat aangepast kan worden indien nodig.
De MR zal dan een verzoek indienen bij de directie.
●

SOP:

Leonie stuurt ons het SOP (school ondersteuningsprofiel). Er is gevraagd om hier via de mail feedback
op te geven. Het moet zo snel mogelijk terug naar het SWV (samenwerkingsverband).
●

Teldatum 1 okt:

Er zijn 107 leerlingen. Er gaan 2 leerling verhuizen na de kerstvakantie, maar er komt ook weer een
nieuwe leerling bij.

●

Algemene gang van zaken vanuit directie:

Eind januari is er een visie bijeenkomst met het team, maar ook met ouders. De volgende MR
vergadering zal een deel zijn met de ouders van de OR om het met elkaar over de visie van de school
te hebben. Er komt een vragenlijst vanuit wmko voor de leerkrachten.

Plan Huisvesting: Er is een nieuw persoon aangenomen binnen de stichting die alles in kaart gaat
brengen. Leonie heeft inmiddels al een lijst met punten die gedaan moeten worden. Er is een
afspraak met een bureau wat kan helpen bij het ontwerpen van de nieuwe stijl.
De ouderraad zorgt voor een duidelijke afrekening op papier. Het is mogelijk om de betaling via
Parnassys te gaan doen. Hier is de OR mee bezig. Ouders kunnen dan via een tikkie betalen. Hierdoor
verwacht de school meer respons.

Actiepunten MR vergadering 25-09-2019
Wie
Leonie

Wat
Flessenpost oproep ouderraad
Zakboek WMS aanvragen
Werkverdelingsplan mailen naar MR
Protocollen vanuit Obodb in kaart brengen
Opbrengst papiercontainer OR of school?

Frederieck Stukje flessenpost oktober, speerpunten MR
Renate
Jaarverslag 2019 opzoeken
iedereen

Jaarplanning nalezen: volgende vergadering
definitief

Terugkoppeling 11-12-19
Ouderraad heeft nieuwe mensen
Leonie bestelt 6 boekjes
Is opnieuw verstuurd
Staan op de website
Hier wordt nog over gesproken.
School wil wel graag inspraak over
uitgave. Geld moet uitgegeven
worden!
Flessenpost december
Gedaan en verstuurd naar MR
goedgekeurd
Gedaan. Is goed gekeurd.

Nieuwe actiepunten 11-12-19
Wie
Frederieck
Leonie

alleen

Wat
Schrijft een stukje over de MR voor flessenpost
Stuurt notulen, jaarplanning, jaarverslag naar Leonie voor de website
Zet documenten MR op de website
Stuurt SOP rond
Bestelt 6 x zakboek WMS
Feedback geven op SOP, graag voor de vakantie

Er is vandaag geen rondvraag.
Agendapunten 15 januari 2020:
●
●
●
●
●

Deel met ouders OR betreft Visie van de school
Overzicht maken zittingstermijn leden
Arbozaken: ziekteverzuim
Schoolplan
Begroting vanuit bestuur

Vergaderdata 2019-2020: 15 januari, 11 maart, 20 mei, optioneel woe 1 juli.

