Notulen MR vergadering 02-09-2019
Aanwezig: Miranda, Gea, Jose, Fiona, Mandy, Inge en Gisbert
Miranda opent om 19.30u de vergadering en heet iedereen van harte welkom in de nieuwe
setting.
Met directie
1. TSO
 In de volgende vergadering volgen de definitieve cijfers van afgelopen
schooljaar en de begroting voor komend schooljaar
2. Notulen
 Notulen voortaan naar directie en GMR in PDF format. Notulen zullen op de
website komen te staan zodat iedereen deze kan lezen.
3. Schoolgids
 De school gaat gepromoot worden eenmalig via de krant ook zal Facebook
worden gebruikt om extra leerlingen aan te trekken. De tekst die bij de AH in
Muiderbos te zien is zal ook worden aangepast
4. Schooljaarplan/meerjarenplan
 MR stemt in met het schooljaarplan/meerjarenplan
 Zorgplan volgt in volgende vergadering
5. Informatie/ouderavond
 De directie is bezig met opstellen van de brief die naar de ouders gaat.
Donderdag 12 september is de ouderavond die om 19.00u begint. Programma
etc staat in de brief.
6. Fusie
 Alles loopt goed, zowel in de klassen als daarbuiten. De sfeer is goed. Het is ’s
morgens nog erg druk in de gang maar dat moet wennen. De deuren gaan
tijdelijk om 8.15u open ipv om 8.20u. Bijna iedereen heeft nu parro en de TSO
app geinstalleerd. Ook de leerkrachten zijn inmiddels al goed aan elkaar
gewend.
Zonder Directie
7. Financien
 Begroting MR en begroting ouderbijdrage zijn besproken en goedgekeurd
8. Commissies
 Geen lopende commissies
9. GMR
 geen stukken ontvangen

10. OPR


geen op en aanmerkingen op de laatste notulen

11. MR







Brief ouderbijdrage 2019 goedgekeurd
Verdeling van de rollen als volgt;
Miranda Voorzitter
Mandy en Inge penningmeester
Gisbert secretaris
Ewout gaat alles overdragen aan Mandy en Inge en stapt uit de MR
Concept jaarverslag is zo goed als af en zal daarna naar de directie worden
gestuurd
Financiele jaarverantwoording en begroting goedgekeurd door MR
Jaarplan MR volgt in de volgende vergadering

12. Ingekomen stukken
 Geen ingekomen stukken
13. Rondvraag
 Mandy: Klimaat in de school is niet optimaal. Alle ramen worden vervangen
door openslaande ramen. Wat te doen bij extreme hitte? Plan opstellen?
Wordt op agenda planning gezet: "Arbeidsomstandigheden bekijken"
 Miranda: wie is de vice voorzitter? Jose neemt deze taak op zich
Geen vragen en Miranda sluit de vergadering om 21.45u

