Notulen MR-vergadering
datum: maandag 2 mei 2017, tijd: 19.30, locatie: De Zevensprong
Aanwezig personeelsgeleding: Susanne le Cuivre (voorzitter), Niels Wiersma, Jolanda Grosscurt
Aanwezig oudergeleding: Suzanne Sanders, Hans Schippers, Etske Timmer (secretaris)
Aanwezig overig: Daniëlle Rodenhuis (tijdens agendapunt 2)
Afwezig: -

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.

2.

Mededeling team

De directeur heeft vóór de vergadering een gedetailleerde update gestuurd van lopende zaken. De volgende punten uit de update
worden nader besproken:
-

Taal/spellingmethode;
Ouderplan;
Schoolplein;
Dikke bandenrace: de MR-leden gaan akkoord met het voorstel om op die dag te kiezen voor een continurooster waardoor
de leerlingen eerder vrij zijn;
Ouderavond: er zal een afvaardiging van MR-leden aanwezig zijn;
Website: de jaarkalender op de site werkt niet. De directeur zal dit laten checken;
Jaarplan: aanvullend overhandigt de directeur een overzicht met daarop de voortgang.

3.

Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst)

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
MR-start: deze bijeenkomst was nuttig. De directeur krijgt van de voorzitter nog een terugkoppeling. De VOO biedt een
vervolgbijeenkomst: de workshop ‘Activiteitenplanontwikkeling’. Deze workshop kan op locatie worden gegeven. De voorzitter zal
meer informatie inwinnen. Qua planning lijkt direct na de zomervakantie een handig tijdstip.
4.

Ingekomen agendapunten

Geen.
5.

Ingekomen stukken

De jaarlijkse folders van HVO/GVO zijn weer ontvangen. Aangezien de methode Leefstijl al is uitgebreid met een module op dit
gebied zal hier verder niets mee worden gedaan.
6.

Rondvraag

De schoolgids en de klachtenregeling zijn definitief, de overige documenten komen na aanpassing nog een keer langs voor
goedkeuring.
7.
-

GMR
Inventariseren behoefte MR/GMR-avond: geen van de MR-leden zal hierbij aanwezig zijn.

8.

Vanuit de jaarplanning

-

(in april) Financiële stand van zaken over eerste kwartaal en de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening van het
voorgaande kalenderjaar;
(vóór 1 mei) Informatie over de middelen die van het Rijk worden verkregen (WMS art. 8, lid 2b).
De bovenstaande punten moeten volgens de richtlijnen worden besproken, alleen is het geen van de leden duidelijk wat hier
precies mee wordt bedoeld. Deze punten worden meegenomen wanneer de workshop van de VOO doorgaat.
Verkiezingsprocedure MR-leden: de secretaris zorgt na aanpassing voor aanlevering van de brief zodat deze via Parnassys
kan worden verspreid, voor geprinte versies in school en voor plaatsing op de website.
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De secretaris mailt de jaarplanning ter informatie naar alle MR-leden.

9.

Wat verder ter tafel komt

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:39 uur.
Volgende vergadering: 20 juni 2017.
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