Notulen MR 2 7-11-2017
Plaats
Kbs De Werft

Aanvang
19.30 uur

Afsluiting

Aanwezig
Lilianne, Robert, Frank, Will, Luuk,
Ger en Liesbeth.

Nr

Agendapunten

01

Opening en vaststellen
agenda

Voorzitter

Robert opent de vergadering en verwelkomt
Will.

02

Vaststellen notulen
vorige vergadering
Ingekomen post
• Flyer cursus MR en
bevoegdheden.
• Uitnodiging MR cursus.
• Begrotingsoverzicht OR

Voorzitter en
secreatris
secretaris

De notulen worden vastgesteld en
goedgekeurd.
• De cursus wordt waarschijnlijk op een
ander moment nog gevolgd door leden van
de mr.
• Liesbeth stuurt namens de mr een mailtje
naar de OR dat er wat ons betreft geen
goedkeuring hoeft worden te geven door
de mr voor aanschaf van de t shirts.

03

Tijd Verantwoordelijke

Afwezig

Verslag

Besluiten

04

Mededelingen vanuit
directie/team
Waar is de school mee
bezig?
•
•

Jaarplanning
Continuerooster

directeur

Wij zien graag ook de Saldi van kas-,
lopende- spaar- en betaalrekening van 1
sept 2017, omdat we graag willen weten
hoe het nu met die rekening staat.
Wij zijn geschrokken van het percentage
ouders die het schoolgeld niet betaald,
wat doen jullie hier aan als OR?
We hebben voor de herfstvakantie afscheid
genomen van Elly en een nieuwe ib-er
succesvol aangenomen. (Evelien Ras)
Binnenkort gaan we ook op zoek naar een
nieuwe leerkracht naast Marjan van Reenen.
Deze zal na de kerstvakantie starten. Wij
willen er ons als mr sterk voor maken om het
team te verjongen.
Jaarplanning: Ger heeft volgende week een
gesprek op het bestuurskantoor over deze
planning.
Wij worden heel graag geïnformeerd over
het milieu in het gebouw. En over het
gebouw in de algemene zin. Wij willen graag
op de hoogte gehouden worden over de
vorderingen van een eventuele renovatie van
de school.

05

JAARPLANNING EN
PUNTEN VORIGE
VERGADERING

06

GMR
• Notulen GMR 14-092017

07
08

Notulen Ouderraad
wvttk

Continue
rooster: Er wordt een brief opgesteld met
de voor-en nadelen van een continue rooster.
Deze brief wordt doorgestuurd naar de
ouders en de leerkrachten. Deze kunnen
aangeven waarbij hun voorkeur naar uit gaat.
• Planning vergaderingen 2017-2018
• 7 november 2017 19.30
• 9 januari 2018
19.30
• 6 maart 2018
19.30
• 8 mei 2018
19.30
• 12 juni 2018
19.30
Robert, ik heb dit op de een of andere
manier niet opgeslagen, weet jij nog precies
wat jouw opmerkingen hierbij waren?

Voorzitter
Robert maakt een mail om nieuwe mr leden
alvast te werven voor het schooljaar 20182019. Wellicht zijn er mensen die alvast mee
willen lopen en wij hopen dat zij zich dan na
dit schooljaar verkiesbaar willen stellen.

09

Sluiting

Robert sluit de vergadering om 21.35

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen
Wat

Wie

wanneer

