Vastgestelde notulen MR 01- 27 september 2016
Plaats
Kbs De Werft

Aanvang
19.30 uur

Afsluiting

Aanwezig
Lilianne, Lia, Elly, Robert, Frank en
Liesbeth

Nr

Agendapunten

01

Opening en vaststellen
agenda

Voorzitter

Ger is er niet omdat er geen punten waren
waarbij zijn aanwezigheid gewenst was.

02

Vaststellen notulen
vorige vergadering
Ingekomen post
•

Voorzitter en
secreatris
secretaris

De notulen worden vastgesteld.

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

directeur

Elly vertelt over de volgende zaken:
Leren van data ( zelfevaluatie is klaar, wordt
nu besproken in de KK’s, het MT en het
team.

03

04

Tijd Verantwoordelijke

Afwezig

Verslag

Besluiten

Er zijn geen ingekomen stukken.

Volgende
vergadering
bespreken.

Peuterspeelzaal: Start na de kerstvakantie.
De gouden weken zijn besproken. Hierover
komt ook een stukje in de nieuwsbrief. De
groepen, de leerkrachten en de kinderen
hebben een goede start gemaakt.
De MR spreekt zijn bezorgdheid uit over de
grootte van groep 7. Robert neemt
persoonlijk contact op met leerkracht.
De MR maakt zich zorgen over de staat van
het gebouw.
05

*
*
*
*
*

Vergaderdata 16-17
Rooster van aftreden
Jaarverslag
Ledenlijst controle
Taakverdeling

06

GMR
• Notulen GMR
• Verkiezingen GMR

Voorzitter

Vergaderingen zijn vastgesteld.
Blijft ongewijzigd.
Is goedgekeurd.
Is in orde.
Ongewijzigd.

Voorzitter

De uitslag van de verkiezingen is besproken.
Wij maken ons als MR zorgen over de
verdeling van de GMR leden. De huidige
leden van de GMR vertegenwoordigen naar
ons idee niet de gehele populatie van INOS
Het is een eenzijdige spiegeling van scholen.

Lilianne stuurt een
mail naar de GMR,
nadat we met
elkaar overleg
hebben gehad over
de inhoud hiervan.

07

* Notulen Ouderraad
* Begroting OR

08

wvttk

09

Sluiting

Voorzitter

Doorgenomen.
A. MR vindt de financiële gang van zaken
bij de OR nog steeds niet goed
genoeg.
B. MR voorziet problemen bij
goedkeuren van begroting voor 20162017
Stukje kennismaking van de MR leden komt
in de nieuwsbrief. Elly maakt een opzetje.

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen
Wat
Mail als reactie op GMR
verkiezingen
Alvast op zoek naar nieuwe leden
voor MR
Jaarverslag
Stukjes schrijven in de nieuwsbrief
om de MR te profileren

Wie
Lilianne

wanneer
Zo snel mogelijk.

Allen

Gedurende schooljaar.

Lia
Elly

Zo snel mogelijk.
Voor a.s. maandag.

