Notulen MR vergadering 3 juli 2019.
Aanwezig: Brigit, Jessica, Ingrid, Mariëlle, Saida, Miriam
Afwezig: Angelos. Hij heeft via de mail afscheid genomen van de MR
1. De notulen van 6 juni 2019 zijn goedgekeurd. Kleine aanpassing, weghalen. Miriam stuurt de
aangepaste versie door naar Ingrid. Zij zorgt ervoor dat hij op de website komt met de
notulen van vorige keer er ook op komt.
2. Mededelingen:
 Formatieplan is goedgekeurd.
 Er zijn 12 nieuwe tussentijdse aanmeldingen van leerlingen.
 Bezoek voor Taal in een nieuw jasje was erg inspirerend.
 Cito’s door lkr kritisch bekeken en geëvalueerd.
3. Ingrid gaat navragen wie er in de OPR zitten. Dit is belangrijk i.v.m. de procedure van de
arrangementen.
4. Ingrid neemt in overweging of er contractverlenging is met Heutink of niet.
5. De MR gaat een brief naar de GMR sturen om te vragen of het mogelijk is om bovenschools
ICT’ers aan te stellen die het ICTwerk te kunnen doen waar leerkrachten geen tijd voor
hebben. Ingrid geeft aan dat dit ook al aangegeven is tijdens een interview over ICT
onderzoek.
6. Na de vakantie zijn er opnieuw verkiezingen aangezien Angelos uit de MR gaat. Brigit gaat er
voor zorgen. Ze verstuurt het na de vakantie via Schoudercom.
Er zal ook een nieuwe lkr gezocht moeten worden, aangezien Mariëlle er uit gaat.
7. Schoolplan:
Ziet er prachtig uit.
Via Suray-office.com
Het wordt als bijlage in zip meegestuurd naar inspectie.
Voor akkoord door MR.
Wordt gedeeltelijk op de website gezet.
8. De schoolgids
De aantekeningen worden aan Ingrid doorgegeven en die gaat ze aanpassen.
De oudergeleding van de MR gaat akkoord. Ze geven wel aan dat het jammer is dat de zorg
er niet in staat. Dit ligt aan het programma. Volgend jaar zal er geprobeerd worden om het
toe te voegen.
9. De rapporten moeten volgend jaar aangepast gaan worden.
10. In de 1e nieuwsbrief is het fijn als aan de ouders wordt meegedeeld dat ze via Schoudercom
ook met elkaar kunnen communiceren als ze dat zouden willen.
11. Brigit zal een jaarverslag maken.
12. Brigit stuurt nieuwe data voor de MR door. Op donderdag 26 september is de eerste MR
vergadering.
Op dinsdag 10 september is er een bijeenkomst voor ouders over de vrijwillige
ouderbijdrage.
13. Er zijn geen mededelingen zonder directie.

