Vastgestelde notulen MR 2- 15 november 2016
Plaats
Kbs De Werft

Aanvang
19.30 uur

Afsluiting

Aanwezig
Lilianne, Frank, Robert, Lia en
Liesbeth.

Nr

Agendapunten

01

Opening en vaststellen
agenda

Voorzitter

Robert opent de vergadering.
Het punt van de brief van Lilianne naar de
GMR en INOS wordt naar voren gehaald.
Punt 7 halen we ook naar voren.

02

Vaststellen notulen
vorige vergadering
Ingekomen post
• Vooraankondiging
informatie/dialoogavond
• Uitnodiging CNV

Voorzitter en
secreatris
secretaris

De notulen van de vorige vergadering worden
goedgekeurd.
• Informatieavond : Lia vraagt aan Elly of
ze hier nog informatie over wil hebben, of
ze wil gaan en of ze er eventueel iemand
bij wil. (Frank en Lia willen dan eventueel
wel mee.)

03

Tijd Verantwoordelijke

Afwezig
Elly

Verslag

Besluiten

• We gaan niet naar deze avond omdat we
allemaal al een keer geweest zijn.
04

Mededelingen vanuit
directie/team
• Bericht Inos

05

Brief GMR en Inos over
de verkiezingen.

06

08

GMR
Notulen GMR (bijlage)
• Jaarverslag 15-16
• Verslag 118
• Verslag 119
• Agenda 120
Notulen Ouderraad
(bijlage)
Begroting OR
wvttk

09

Sluiting

07

directeur

Ons uitgangspunt is dat er namens iedere oe
een vertegenwoordiger zit in de GMR. Of in
ieder geval 1 lid per school, maximaal. Robert
past de brief aan van Lilianne en hij mailt
het concept naar ons.

Voorzitter

Robert gaat met Nicole en Ger om de tafel:
Dit over de financiën en begroting van de OR
De MR stelt nogmaals vast dat de notulen,
als ze worden goedgekeurd, op de site komen
te staan.
Robert sluit de vergadering om 21.25

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

Wie
Lilianne

wanneer
Zo snel mogelijk

allen

Gedurende schooljaar

Elly

Voor a.s. maandag

