Notulen 18-september 2018
Aanwezig: Arjen, Loes, Karen, Priscilla, Petra en Sandra (notulist)
Opening:
Arjen opent de vergadering en heet ons allen welkom in dit nieuwe schooljaar
Vaststellen agenda
Er worden 3 punten toegevoegd:
- beleidsplan inzet extra gelden werkdruk
- verkiezingen nieuw MR lid
- Parro
Notulen 10 juli 2018
Goedgekeurd en kunnen op de website
Ingekomen stukken
geen
We hebben al een verslag van de GMR gekregen en hebben geen op- of aanmerkingen
Karen en Priscilla kijken of het emailadres van de MR werkt.
Er komen geen mails binnen.
Priscilla gaat na of wij een GMR l ouder of personeel) moeten aanleveren
Vaststellen jaarplan
- Arjen past de onderwerpen aan qua maand.
Opbrengsten en kwaliteit wordt in de volgende vergadering besproken.
-

Arjen maakt een jaarverslag en dat wordt meegezonden met de nieuwsbrief

- Ouderpanelavond wordt in november gepland.
Onderwerp wordt nog over gebrainstormd
- Arjen neemt dit schooljaar afscheid als voorzitter.
Er zal in november een brief uitgaan om een een nieuw lid te werven.
Na de verkiezing kan hij of zij al meedraaien.
Loes zal proces tot de verkiezing verzorgen
Mededelingen directie
- M. Höcker is langdurig ziek. Zij zal niet terugkomen als leidinggevende.
Vera neemt haar taken waar.
-

Op dit moment is er aandacht voor de flyer om nieuwe kinderen te werven in de
nieuw te bouwen woonwijk. De makelaars die deze woningen gaan verkopen zullen
deze flyer gaan ontvangen.

-

Het nieuwe bord dat aan de muur hangt is niet goedgekeurd door de
welstandscommissie.

Priscilla en Karen zullen onderzoek doen naar de reden en dan in overleg gaan met de
gemeente.
-

Bestedingsplan inzet extra gelden dat in overleg met het team is vastgesteld, wordt
aan de MR voorgelegd en krijgt de instemming.

-

Parro heeft technische wijzigingen doorgevoerd waardoor de gespreksplanner als
voorheen niet meer mogelijk is. We benoemen enkele opties die mogelijk zijn dit
probleem te tackelen.
In de teamvergadering is eveneens besproken welke mogelijkheden er zijn om dit op te
lossen.

Rondvraag
geen
Arjen sluit de vergadering om 18.00 uur

