Notulen MR 10 juli ’18

Aanwezig: Luc, Jeroen, Gjalt, Marike, Akkelien

Notulen 22 mei: goedgekeurd,
• Nieuw jaarverslag ’17-’18
(Jaarverslag ’16-’17 opzoeken (Akkelien))
Ingekomen stukken: Mededelingen school:
• Behoorlijke aanwas in kleutergroep: 20 leerlingen in groep 0/1.
• Vakantieregeling: cijfers kloppen; MR is akkoord; wel nieuwsgierig naar I 39 en J 39…
• Promotiefilm: leuk; privacy.
• Q1: ter kennisgeving aangenomen.
• Houses & Labs: meer info volgt.
MR:
• Gjalt treedt dit jaar af (13-11-’18).
• MR gaat verder met 2 PMR en 2 OMR leden. Douty treedt af i.v.m. wijziging functie.
• In 2019 nieuw OMR-lid werven (Jeroen en Luc zijn tegelijkertijd begonnen).
• Luc zou in theorie 1 jaar kunnen verlengen.
Kamp: kosten € 100,00 op zich in orde (dit n.a.v. vragen van ouders hierover).
Rondvraag: Werklijst doorspreken met Greetje op haalbaarheid. Greetje uitnodigen op vergadering..
Na precies een uur sluit Jeroen de vergadering.
Aftreedschema:
•
Gjalt: 1-11-2015; 1-11-2018
•
Jeroen: 28-3-’17 – 28-3-‘20
•
Luc: 28-3-’17 – 28-3-‘20
Jasper en Rosalie zitten in de bovenbouw.
vergaderingen MR ’18-‘19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

25-09-2018
13-11-2018 – aftreden Gjalt
15-01-2019
26-02-2019
23-04-2019
28-05-2019
26-06-2019 (Heamiel?)

November - directie
o Informatie Kwartaalrapportage Q3
(periode juli – september)
o Informatie begroting onderwijsteam
o Advies meer jaren
investeringsplanning
December - directie:
o Informatie over incidentenregistratie
Jaarverslag vertrouwenspersoon
Januari - directie:
o Informatie Kwartaalrapportage Q4
(periode oktober – december)
o Informatie tussenevaluatie
schooljaarplan
Akkelien Schipper

Juni:
o Inventarisatie verkiezingen MR
o Inventarisatie informatiebehoefte MR
o Inventarisatie scholingsbehoefte MR
o Inventarisatie jaarthema’s MR (komend schooljaar)
o Discussie mindmap schooljaarplan (komend schooljaar)
o Vaststellen schoolgids
o Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
September:
o Concept jaarverslag MR
o Concept financieel verslag MR
o Concept begroting MR
o Informatie Kwartaalrapportage Q2 (periode april – juni)
o Informatie over taakbeleid personeel
o Vaststellen taakverdeling binnen MR
o Vaststellen jaarthema’s MR
o Vaststellen vergaderschema MR
o Vaststellen scholingsbehoefte MR
o Vaststellen jaarplanning MR
o Voorbereiden verkiezingen MR
o Advies schooljaarplan
o Advies scholing en deskundigheidsbevordering
o Vaststellen schoolplan (om de 4 jaar)
November:
o Informatie Kwartaalrapportage Q3 (periode juli –
september)
o Informatie begroting onderwijsteam
o Advies meer jaren investeringsplanning
December:
o Discussie begroting onderwijsteam
Januari:
o Informatie over incidentenregistratie
o Vaststellen begroting onderwijsteam
o Vaststellen jaarverslag vertrouwenspersoon
september ’18

