AGENDA MR-VERGADERING d.d. 15 januari 2019, 19:00 uur - 20.30 uur

Welkom 19:00 uur
(Ingebrachte) agendapunten voor de MR (o.a. uit jaarplan)
Nr. Onderwerp
Tijd Uitkomst
1 Vaststellen notulen 25
5
Vastgestelde notulen november 2019
Vergadering van 24 juni wordt donderdag 18 juni.
Kijken of Maarten hierbij kan zijn. Dan ook kijken
naar de planning voor volgend schooljaar.
2 Stand van zaken vacatures
5
Vacatures OMR staan klaar, Gerben dient alle ouders
PMR en OMR
van de school de link te sturen om te stemmen.
2 reacties
Suzanne vh hof
Martijn Jansen
4 Begroting
15
Mail naar Gerben is verstuurd.
Wat zijn onze vragen. Direct
meetypen en mail versturen
aan Gerben.
- Volgende keer WMR op de agenda ter
5 Voorbereiding onderwerp
15
jaarplan
verduidelijking van onze daadwerkelijke taken als
Lopen we op schema.
MR (zelf doornemen in de dropbox!)
Wat zijn onze specifieke
- Vragen volgende keer aan Gerben: Welke punten
vragen aan Gerben?
gaan, volgens jou, nog niet lukken?
6 Is er al een schrijven over
5
Gerben heeft laten weten dat het deze week in de
een klankbordgroep?
nieuwsbrief gepubliceerd wordt.
Ev herinnering aan Gerben?
7 Overig
10
Schoolgids: MR heeft nog geen goedkeuring
gegeven. Gisteren heeft Gerben alle opmerkingen
geprint en gaat z.s.m. verwerken.
Volgende keer op agenda: kwaliteitsplan/-kaart
inspectie wordt voorgelegd door Gerben.
Waakzaam blijven dat MR op tijd
geïnformeerd/betrokken wordt door directie.

8

Input nieuwsbrief
Is er input voor de
nieuwsbrief vanuit deze
vergadering?

5

Overige mededelingen 20.00 - 20.25 uur
12 PMR mededelingen
13 GMR mededelingen
14 OMR mededelingen

Gerben sluit aan bij cursus 'communiceren met
achterban'
Op dit moment geen input.

5
5
5

15 Evalueren
Zijn we tevreden over de concreetheid van onze
acties?
Goed gevoel bij de planning?

10

Gaat steeds beter en
efficiënter.

Afsluiting 20:25 uur

actielijst:
1. Vanessa zet WMR in dropbox
2. vragen wat betreft WMR in dropbox zetten --> allen
3. vanessa komt terug met data cursus 'communiceren met achterban'
4. OMR reageert op mail mr. drs. Smagge i.v.m. AvondVierdaagse
5. PMR informeert bij Gerben wat de opties zijn wat er met het geld wordt gedaan van de
stakers.

