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Opening en agenda
•

Gezien de wisselingen in de MR opent NW deze eerste MR vergadering van het schooljaar
2019/2020. De nieuwe aanwezigen worden welkom geheten. Voor deze eerste vergadering is geen
agenda opgesteld.

Goedkeuring notulen 16 april 2019
•
•
•
•
•

Werkverdeling leerkrachten nog formeel ondertekenen
Ouderbijdrage uiteindelijk goedgekeurd, brief kan weg
Schoolverbouwing; inrichting en buitenwerk, meubilair nog niet volledig gereed / opgeleverd
Website en schoolgids; acties zijn binnen team belegd
Schooltijden; geen negatieve geluiden tot zover; rustiger voor leerkrachten en kinderen

De notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de website.

Samenstelling en rolverdeling MR
•
•
•

•

Brian Wezenberg en Mirjam Vierstra hebben hun taken als respectievelijk voorzitter en secretaris
van de MR neergelegd
Eric van IJmeren en Gerco van Oene hebben zich beschikbaar gesteld. Er volgt een korte
voorstelronde.
EIJ stelt zich beschikbaar als voorzitter en afgevaardigde voor de GMR. EIJ gaat overleg met Brian
plannen om bijgepraat te worden over de rol. Vooralsnog planning en inbreng nieuwsfeiten,
mailbox, agenda en uiteraard de vergadering voorzitten.
GO zal de rol van secretaris invullen. GO zal Mirjam benaderen voor de laatste notulen

•
•

NW zal uitsluitend op verzoek van de MR deelnemen aan vergaderingen. Hiertoe zal op de agenda
ruimte worden gereserveerd
EIJ en GO zullen zich kort voorstellen in de eerstvolgende nieuwsbrief

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen
•

Mededelingen GMR
•
•

•

De GMR komt 5x per jaar bijeen, volgende vergadering 10 december.
De MR spreekt voorkeur uit om voorafgaand aan de GMR bijeen te komen, zodat actuele punten
door EIJ/SE meegenomen kunnen worden. Voorkeur voor dinsdag of woensdag. EIJ doet voorstel
voor jaarkalender
Voor MR leden zal op 13 november vanuit de stichting OOK opnieuw de basiscursus
Medezeggenschap aangeboden worden. Opgeven kan via NW.

Mededelingen OR
•

De ouderraad heeft ook twee nieuwe leden

Mededelingen locatieleider
•
•

Het schoolplan is bijna gereed. Met name de visie moet nog goed geformuleerd worden
N.a.v. nieuwe bankrekening voor Ouderbijdrage: nu Rabobank, altijd gemachtigde vanuit bestuur.
Rabobank biedt bovendien mogelijkheden tot sponsoring

•
•

Overig
•

Overig
•

Volgende vergadering
EIJ doet voorstel voor volgende MR vergadering in december.
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Actie- en besluitenlijst
Wat?

Wie?

Planning

BESLUITEN:
1.

EIJ wordt voorzitter en afgevaardigde voor GMR (samen met SE). GO
wordt secretaris

ACTIES:
1.

Afspraak plannen Brian Wezenberg

EIJ

2.

Mirjan Vierstra benaderen voor notulen laatste MR overleg

GO

3.

Jaarkalender MR opzetten

EIJ
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