Agenda MR
Notulen MR 2017-2018
Dinsdag 6 maart 2018
20:00 -21:30
Deelnemers: Noortje, Sabina, Joset
Afwezig: René
Toehoorders: Danielle

MR1

Opening en mededelingen
-

Oudergeleding MR

-

Interesse MR-cursusavond 4
april?

Daniëlle aanwezig

Oudergeleding, vacature(s) voor mr-o.
Deze wordt verstuurd naar de ouders.
Mr cursusavond op 4 april. Voor de
geïnteresseerden.
Mr begroting van budget moet worden
gemaakt. Eventueel voor cursus oid. Paul
Mol begin volgend jaar. Met nieuwe mr
geleding en directrice.
MR2

Notulen 9 januari 2018

Daniëlle aanwezig

notulen akkoord

MR3

Voortgang website, huisstijl, koersboekje Toelichting

Daniëlle

Nieuw logo. Twee kleuren scheelt deels
qua kosten voor bedrukken en is rust.
Eenheid school en bso in logo.
Website is bijna in werking, nog enkele
aanpassingen.
Schoolgids eventueel dit schooljaar nog
aanpassen. De oude schoolgids wordt in
de nieuwe schoolgids gezet zodat wij
eventueel hierop kunnen schieten.
MR4

Jaarplan 2017-2018 + Begroting

Toelichting

Daniëlle

Agenda MR
Daniëlle: Jaarplan verstuurd naar
inspectie met goedkeuring van bestuur.
Mr heeft geen instemmingsrecht hierin.
Punten aangepast waar dat nodig was.

Jaaragenda stukken die wij vast moeten
leggen moet in agenda staan, dan is er
duidelijkheid bij directie en Mr waar ze
mee aan de slag gaan. Dat er op tijd mee
aan de slag kan worden gegaan.
Schoolplan moet volgend jaar met
instemmingsrecht worden vastgesteld.
jaarplan en begroting toelichten
Toelichting gegeven door Daniëlle en hij is
helder
MR5

Concept formatie 2018/2019

Toelichting

Mogelijkheden besproken.

MR6

GMR punten
-

Plaatsingsbeleid

-

ICT

-

Evaluatievraag

-

Petitie PO

Wordt nog in teamvergadering
besproken.
MR7

Rondvraag
Geen rondvraag dit keer

MR8

Communicatie uit deze vergadering
-

MR verslagje in nieuwsbrief

-

MR punten en notulen op
website

Oproep nieuwe mr leden.
Notulen op website

Inspraak
gevraagd

Daniëlle

Agenda MR
MR9

Agenda volgende vergadering
Agenda
Schoolgids
Formatie
Schoolplan, jaarplan?
Terugkoppeling gmr koersplan 2014-2018
Nieuwe leden mr
Begroting mr

