Notulen MR vergadering:
Wanneer: 26 juni 2018
Aanwezig: Janneke(JM), Femke(FK), Eszter(ES) Lisanne(LY), Peter Verheul (PV), Jos(JG) en Leonie(LV)
Afwezig: n.v.t.
1.Opening/vaststellen agenda.
-2 extra ingekomen stukken.
2.Ingekomen stukken.
-Gedragsprotocol en beleid kanjertraining ter inzage. Deze komen beide ook op de website ter inzage
voor ouders. Het uitvoeren van deze beleidsstukken wordt bewaakt door de kanjer coördinator.
-Mail Chris Holtkuile. LY stuurt een reactie. Het staat iedereen vrij om een vergadering bij te wonen.
We gaan hem in ieder geval uitnodigen voor de eerste vergadering van het volgend schooljaar.
-Begroting OR. Volgend schooljaar plant PV met ES een bijeenkomst met de nieuwe penningmeester
van de OR en een ander OR lid om de begroting te bespreken. De MR leden zoeken uit wat precies de
regelgeving is omtrent de begroting van de OR.
3.Nieuws uit de school.
-P Schuil, is gestart met haar re-integratie traject. Haar operatie is geslaagd en haar herstel lijkt er
goed uit te zien.
4.Formatie.
-Vandaag in de teamvergadering het “nieuwe” plaatje gepresenteerd. Morgen heeft JG hier een
gesprek met het VCOG over. Er zijn nog wat lege plekken die opgevuld moeten worden vanwege
ziekten, vervangingen etc.
-JM vraagt om de schriftelijke verantwoording om de formatie formeel te laten passeren. JG stuurt
ons eind volgende week een formatie plan. De MR probeert het via de mail af te handelen. Op de
eerst volgende vergadering na de zomer agenderen we dit punt nogmaals om het formeel te laten
passeren.
5.Gezonde school.
-Vanuit de gemeente is er budget voor scholen om te werken aan de gezonde school. Hiervoor moet
een aanvraag worden ingediend. LY is dit opgestart samen met een medewerker van de Hanze.
Aankomende vrijdag is er een vervolgafspraak met LY en een medewerker van het Hanze om de
aanvraag voor een budget verder in te vullen en de stukken te verzamelen die we moeten
aanleveren.
6.Nieuws uit de GMR.
-Nog geen nieuwe vergadering geweest. Deze vindt donderdag 28 juni plaats.
7.organisatorische puntjes volgend jaar.
-Voorkeur vergaderdagen maandag, dinsdag, donderdag?
Geen dinsdagen en woensdagen.
-7 vergaderingen plannen komend schooljaar?
Ja.
-Eerste vergaderdata?
Maandag 8 oktober
-Welke onderwerpen sowieso op eerste agenda?
OR begroting, formatie, gezonde school. Chris Holtkuile uitnodigen.
-LY en PV nog een foto voor op de website. PV stukje tekst voor op website.

8.Rondvraag.
-FK: Wanneer wordt de groepsindeling bekend gemaakt? Het plan is om deze met de rapporten mee
uit te laten gaan. Dit onder voorbehoud of alles rond is. Waarschijnlijk zullen de leerkrachten ze via
de mail verspreiden.
Volgende vergadering maandag 8 oktober

