MR - vergadering 21-11-16, 20:00 uur
Notulen (concept)
Aanwezig: Hans Greve, Ina van Ee, Francois Werts, Jack Daalmans, Jaap
Ceulemans, Myrna Groenink, Marjolein Bruijsten
Afwezig: Wilma Jansen
20.00 – 21.00: MR vergadering
1. Notulen vorige vergadering (17-10-16)
● Actiepunten
V

Tekst aanleveren voor nieuwsbrief MR + documenten

Jaap

V

Tekst + documenten in nieuwsbrief verwerken

Jack

2. Mededelingen
● Directie;
i. Binnenkort krijgen we weer een veiligheidskeuring.
ii. workshopavond; zie mailing. Voorheen waren we bij
deze avonden ook benieuwd naar mening van de
ouders. In hoeverre (en hoe) willen we dit in de
toekomst een plek geven?
iii. versterking professioneel vermogen; zie mailing Jack
iv. bijstellingen rapport; zie mailing Jack
v. personeel; zie mailing Jack
● Optimus – GMR
i. geen mededelingen vanuit Optimus
ii. per 1 januari 2017 nieuwe wet; wet medezeggenschap.
Hans gaat hier contact over opnemen met de GMR.
www.infowms.nl > interessante website MR
3. Evaluatie Workshop avond 19 oktober
● Reeds besproken hierboven en in de mailing
4. Begroting 2017 (AR) – uitgangspunten
● We overschrijden op personeel en compenseren dat op
materiaal. We zijn van alle 31 scholen de enige scholen die

het financieel zelf redt. De verwachting is dat binnen nu en
een week de definitieve begroting er is.
5. Voorbereiding oudertevredenheidsonderzoek
● Binnen nu en 1/2 weken een opzet maken. Voorstel wordt
doorgestuurd. Het idee is een beknopte vragenlijst te maken
die maximaal 15min. tijd kost. Het onderdeel eigenaarsschap
van het kind, communicatie via ouderportaal. Open vragen.
Via de telefoon vragenlijst in te vullen?
21.15 – 22.00: Voortzetting zonder Directie
1. Activiteitenplan MR - afronding
2. Voorstel agenda gezamenlijke vergadering OR januari
verkeersveiligheid?
samenvatting lopende zaken
communicatie ouderportaal
ouderparticipatie
ouderbijdrage
3. Ingekomen post/uitgaande post
4. Rondvraag
5. Actiepunten
Voorstel oudertevredenheidsonderzoek

Jack

Begroting doorsturen

Jack

Verkeersveiligheid

Hans

6. Volgende vergaderingen
16
20
27
15
19

januari (samen met OR)
februari
maart
mei
juni

