Notulen MR 10 september 2019
Aanwezig: Loes, Manno Petra en Sandra(notulen)
Opening:
Loes heet iedereen welkom bij de eerste vergadering van dit schooljaar.
Vaststellen agenda:
Geen aanvullingen
Notulen:
Er zijn geen op-en aanmerkingen over de notulen van 25-06-2019
Deze kunnen op de website geplaatst
Taken en rolverdeling binnen de MR:
Loes: Voorzitter
Manno: Oudergeleding
Petra: Teamlid
Sandra: Notulist
Ingekomen stukken:
- Magazine Jong Leren ( neemt Loes mee)
- Info MR (neemt Manno mee)
Jaarverslag:
We spreken af dat we de vaste punten laten staan.
Deze worden verwerkt aan de hand van de info van schooljaar 2018-2019
Daarnaast wordt er een samenvatting gemaakt van de punten die besproken zijn vanuit
nieuws directie/ aandachtspunten KC.
Loes maakt een opzet en zal dat aan een ieder mailen.
Mededelingen directie/aandachtspunten KC
Het vorig schooljaar zijn er commissies samengesteld in samenwerking met het KC
Er zijn afspraken gemaakt met elkaar om daar de invulling aan te geven.
PBS is voorlopig even ‘op on hold’ gezet. Dit betekent niet dat we de afspraken rondom
positieve gedragsbekrachtiging loslaten.!
Loes vindt het fijn dat Nathalie en Paul hun groep draaien totdat Mascha Calf haar taken
gaat vervullen (lk en IB)
Rondvraag:
- Manno: Manno heeft zich georiënteerd op een MR cursus. Dat is nog niet gelukt.
- Loes: Welke punten zullen we voorleggen aan CvB tijdens MR 28-11
Sandra en Petra zullen René uitnodigen voor de 28e en vooraf vragen of er al een gesprek
is geweest rondom de profilering van onze school? Dit punt willen wij graag meenemen voor
de 28e

-

Petra: we hebben al 3 leerlingen die zich na. Inschrijving op onze school toch niet
komen. Zij hebben hun kind dubbel ingeschreven. Loes geeft aan dat er op de school
waar zij werkt, er 2x per jaar een mail uitgaat naar de nieuwe ingeschreven
leerlingen over de wen-data. De ouders van de nieuwe leerlingen krijgen een paar
weken van te voren nog een mail met specifieke informatie over de desbetreffende
groep van hun kind.

Wij zullen Jorie vragen of zij weet welke scholen deze wijze ook hanteren.

