MR Notulen Dinsdag 24 oktober 2017

Aanvang 19.30 uur
Gebouw Brandtstraat 80
1. OPENING
Rien opent de vergadering.
2. NOTULEN van 21 september

(mr)

(in bezit)

Goedgekeurd en wordt gemaild naar Theo.
3. KENNISMAKING MET AARTJE VAN DEN AKKER
Aartje heeft zich voorgesteld en verteld over haar loopbaan tot nu toe. Ook wij hebben ons
voorgesteld aan Aartje. Er is gesproken over de vorderingen van de MR en de wensen voor de
toekomst.
4. MEDEDELINGEN

(dir)

Op dit moment heeft Aartje nog geen mededelingen.
5. JAARPLAN(NING) MR 17/18 met voorgestelde vergaderdata

(mr)

(bijlage)

Goedgekeurd, zowel de data als de inhoud van de vergaderingen.
6. JAARVERSLAG 16/17 (ovb)

(dir)

Deze kregen we pas laat binnen en schuiven we naar de volgende vergadering.
7. BEGROTING 18 (ovb)

(dir)

11 november eerste zitting over de gewichtenregeling bij DUO. Het is nog onduidelijk welke kant het
op gaat vallen. Het bestuur wil de begroting graag rond hebben maar we hebben duidelijk gemaakt
dat dat nog niet goed mogelijk is. We willen de zitting graag afwachten. Wij als MR dachten dat dit
proces afgerond was maar dit blijkt dus niet het geval. Ook de school dacht dat het klaar was maar bij
de laatste begrotingsbesprekingen kwam dit naar voren. Hier komen we op terug.
8. MEERJARENPLAN 15/19 (ovb)

(dir)

We missen de schrijfmethode en wereldoriëntatie (geschiedenis / biologie / natuurkunde /
aardrijkskunde / techniek / wetenschap). Maureen neemt dit mee naar de Stuurgroep
OnderwijsOntwikkeling.
9. VERKIEZINGEN MR

(mr)

Morgen of overmorgen gaat de nieuwsbrief mee met de aankondiging voor nieuwe verkiezingen. We
gaan de jaarplanning van de MR met vergaderdata op de website zetten, We gaan in de
bouwvergaderingen ook voorlichting geven, Eva in de onderbouw, Maureen in de middenbouw, Olaf
in de bovenbouw. Deze mensen komen met Rien bij elkaar om te kijken wat we gaan vertellen. Karim

gaat met Olaf de voorlichting voor de ouders bij KoffieXL regelen. Dilek sluit hier ook bij aan. De
ouderenquete wordt uitgesteld tot 2018 om niet te veel dingen richting de ouders tegelijk te hebben.
10. VOORTGANG NIEUWBOUW

(dir)

Hier zijn geen nieuwe mededelingen over. Er wordt goed gekeken naar waar de klassen die echt niet
in de school kunnen blijven, gehuisvest worden.
11. RONDVRAAG
Geen vragen.

