Notulen MR vergadering
Datum: dinsdag 16 mei 2017
Aanwezigen: Hans, Niyazi, Maureen, Rien, Rofeida en Dilek
Afwezigen: Olaf, Eva, Imane en Karim

Opening
Bij deze vergadering is Dilek van de oudergeleding gekozen tot notulist.
Voorzitter opent de vergadering.

Notulen 28 maart
De cito toetsen zijn voorbij, de uitslagen zijn nog niet binnen.
Maureen wil graag weten hoe het gaat met de ouderparticipatie/ koffiexl ochtenden?
Rofeida verteld uit ervaring dat het goed gaat. Ze heeft het een paar keer bijgewoond. De ochtenden
zijn productief. Er is een vaste kern. Animo wordt ook bepaald door het onderwerp.

Mededelingen
22 mei is er een forecast vergadering, financieel bestuursniveau. Hans vraagt Niyazi of hij dat kan
bijwonen.
De schoolgids staat niet op de agenda, dat is doorgeschoven naar de vergadering van 8 juni.
De risico inventarisatie wordt op 1 juni besproken.

Formatie-groepsverdeling 17-18

(dir) (bijlage)

De groepen zijn voorzien. Leraren weten van te voren welke groepen ze zijn ingedeeld. Ze
kunnen een voorkeur geven. Daar wordt rekening mee gehouden in zoverre het kan.
Formatie past zoals het eruit ziet binnen de begroting.
Mr geeft instemming.
Voortgang samenwerking SPPOH
Het proces is gaande.

(dir)

Jaarplan Mr
Niet veel reacties vanuit de personeelsgeleding.
Oudergeleding wil graag weten hoe de ouders denken over de Mr. We kunnen met een
enquête de ouders vragen.
Rofeida stelt voor om de volgende vergadering de vragen voor de enquête te maken.

BAC stand van zaken (Benoemingsadviescommissie)

(dir)

De afgelopen periode zijn er kandidaten geselecteerd. Enkel één kandidaat gaat door naar
de tweede ronde op 29 mei.

Voortgang nieuwbouw
Het voorlopig ontwerp is gereed. De architect is in gesprek met de gemeente op dit moment.
Eind oktober, begin november wordt het ontwerp op de markt geplaatst. Kunnen aannemers
zich aanmelden.
Tot nu zit alles binnen het budget.
De planning van afronding is voor de zomer van 2019.

Ouderparticipatie/ betrokkenheid. Verkiezingen?
Imane heeft zich teruggetrokken, oudergeleding is op dit moment terug naar vier personen.
Wat gaan we doen met de Mr oudergeleding? Willen we nu nieuwe leden aannemen?
In december is het twee jaar voor de Mr. We spreken af dat we in dan nieuwe leden kiezen.
Beleidsplan ouderbetrokkenheid is goedgekeurd.
Rondvraag
Er zijn geen vragen. We spreken af op 27 juni onderhet genot van een hapje en een drankje
het jaar af te sluiten bij de Juliana Plaza om 18.30.

