Notulen MR vergadering 16 oktober 2018

Agenda:
1. Notulen vorige vergadering
2. Vergaderschema vaststellen MR seizoen 2018-2019
3. Vaststellen taakverdeling MR
4. Inventariseren scholingsbehoefte MR
5. Jaarverslag MR
6. Financieel verslag en begroting MR
7. Overleg met ouderraad
8. Jaarrekening
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Aanwezig: Menno, Ank, Chantal en Marjo

1. Notulen vorige vergadering:
Geen op en/of aanmerkingen Notulen goedgekeurd.
2. Vergaderschema vaststellen MR seizoen 2018-2019:
-04 december
-08 januari (laten vervallen omdat er 2 wkn vakantie tussen zit)
-05 februari
-05 maart
-02 april
-07 mei (laten vervallen omdat er 2 wkn vakantie tussen zit)
-04 juni
-09 juli

3. Vaststellen taakverdeling MR:
Taakverdeling blijft het zelfde tot dat Brenda vertrekt volgend seizoen.

4. Inventariseren scholingsbehoefte MR:
Er zijn geen Scholings behoefte op dit moment.
5. Jaarverslag MR:
Jaarverslag wordt doorgeschoven naar de volgende keer. Dit is een Actie punt van
Brenda en die is vandaag niet aanwezig.
6. Financieel verslag en begroting MR:
Doorgeschoven naar de volgende keer. Dit is een actie punt van Brenda en die is er
vandaag niet.
7. Overleg met ouderraad:
Afspraak plannen met Ouderraad om een keer bij elkaar aan te schuiven en ons
voor te stellen en daarnaast de rolverdeling duidelijk te profileren.
PR praatje opstellen voor in de nieuwsbrief en op Socialschools. Om ook naar de
ouders duidelijk de rolverdeling aan te geven en te laten zien wie wij zijn.
8. Jaarrekening:
Marjo heeft morgen overleg om zich te laten informeren hoe het een en ander er
voor staat. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
9. Mededelingen:
-Marjo heeft uit het directeuren overleg de vraag gekregen om te kijken waar we
denken te staan over 5 jaar als Surplus school. Het idee is om hier een bijeenkomst
voor te plannen om hierover van gedachten te wisselen samen met de MR en de
OR.
Marjo kent hier een leuke werkvorm voor onder de naam “Scrummen”
Marjo en Ank gaan samen kijken naar een passende avond. Graag plannen voor
eind November. De voorkeur heeft 13 nov.

-M5 gaan we school breed oppakken. Na de herfstvakantie verder actie als ook een
ouderavond inplannen om een en ander toe te lichten.
-Marjo geeft aan zich nog vooral bezig te houden met kijken/luisteren,
kennismaken om zich een beeld te kunnen maken.
10. Rondvraag:
Chantal: oppert t idee een bos bloemen namens de MR bij Brenda te laten
bezorgen. Ank neemt deze actie op zich.
Menno: heeft de GMR notulen rond gestuurd naar een ieder. En wil het actie punt
nog eens vermelden die er nog ligt omtrent het inrichten van een mapje op de
schoolcomputer voor verslagen, notulen, etc. Stephan zou hier naar gevraagd
worden door Peter, maar is nog niet gebeurd. Ank neemt dit als actie punt op zich.

11.Sluiting
Menno sluit de vergaderinng
Volgende vergadering 04 december 19 uur.

