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Notulen MR-vergadering d.d. 17 juni 2019
Voorzitter: Gianni Baggen

Notulist: Karin Delissen

Aanvangstijd: 19:00 uur

1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter opent vergadering en stelt agenda i.o.m. andere leden vast.

2. Bespreken/vaststellen documenten
a. SCHOOLTIJDEN / TSO
Inzet ouders in geval van vervanging is erg ‘ruim’ aangegeven. Dit is meer
bedoeld om het als gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten voelen.
Tevens verzoek om in december een evaluatie van de nieuwe werkwijze
uit te voeren.
b. SCHOOLPLAN
Hierover zijn geen verdere opmerkingen geplaatst en zal definitief aan
voorzitter MR worden aangeboden ter ondertekening.
c. FORMATIEPLAN
Besproken en geen verdere op- of aanmerkingen. Wel is afgesproken
indien definitief dit zsm te communiceren voor de zomervakantie.
d. WERKVERDELINGSPLAN
Dit is ingevuld met Cupella en blijkt op sommige plekken nog niet
helemaal correct te zijn ingevuld. Dit wordt in een extra vergadering na
de zomervakantie weer besproken.
Eefje vermeldt ook nog het volgende:
Het jaarplan is zover gereed en zal vervolgens zsm verstrekt worden per mail.
De Schoolgids ook zover gereed en zal per mail worden afgestemd.
Besloten wordt gezien de uiterlijke aanlevertermijn van diverse schooldocumenten
van 1 september de eerste week na de vakantie e.e.a. in een vergadering af te
stemmen.
3. Notulen MR-vergadering 7 mei

Notulen besproken en daar waar nodig tekstueel aangepast. Veranderingsgebieden
betreft geen aparte actie maar is een onderdeel van het schooljaarplan.
Actiepuntenlijst wordt op dat punt aangepast.
4. Geprekspunten MR – KOW
Er zijn geen gesprekspunten tussen MR en KOW.
5.

Nieuws GMR (via Ralph Voncken)

Geen nieuws via Ralph, echter iedereen heeft wel mail van GMR ontvangen, behalve
Karin. Nagaan hoe dat kan (actie Karin).
6. Ingekomen post/email niet gezien
Geen ingekomen post. Ingekomen mail zie punt 5.

7. Actiepuntenlijst nalopen
Actiepunt veranderingsgebieden kan er vanaf omdat dit onderdeel uitmaakt van het jaarplan.
Actiepunt evalueren TSO opvoeren voor december 2019.

8. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vergadering sluit om 20.15 uur.

