Notulen MR-vergadering
Datum:
maandag 16 september 2019
Aanwezig: Willem Jan, Renske, Yvon en Ilse
Directie: Caroline

1. Formatie (laatste stand van zaken)
• Formatie op dit moment:
Gestart met 7 groepen dit schooljaar. In groep 3 zijn er op dit moment 11 kinderen. Na een
verhuizing van één van de leerlingen zullen er 10 overblijven.
• Formatie volgend jaar
Komend schooljaar zullen er 32 kinderen uit groep 8 de school verlaten. Dat is méér dan het
aantal kinderen dat gepland staat in te stromen. Dat heeft gevolgen voor het aantal
groepen.

2. Schoolgids en jaarkalender 2019-2020
-Alles staat op Social Schools, er worden geen papieren exemplaren meer uitgedeeld.
-Geen opmerkingen of aanvullingen mbt de jaarkalender.

3. Concept schoolondernemingsplan (sop)
Caroline licht toe. Momenteel wacht school op feedback vanuit het bestuur op aangeleverde
aanvullingen.
Als deze terugkomt en eventuele aanpassingen zijn gedaan wordt deze aan de voorzitter
voorgelegd ter ondertekening.
Het plan zal op elke MR-vergadering kort terugkomen, om zo de voortgang op de planning
samen goed te volgen.

4. Club Collect
School start dit jaar voor het innen van de gelden voor de TSO met Club Collect. De ouders
ontvangen dan een mailtje met daarin een Ideal-link waarmee ze direct kunnen betalen.

5. Cadeau Floor & Marion
Yvon regelt dit.
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6. Klachten
Geen klachten

7. Opening deel 2 vergadering
• Vaststellen agenda: Geen aanvullingen
• Mededelingen:
• Ingekomen stukken: Uitnodiging voor een (G)MR-cursus
• Mededelingen GMR:
Reden waarom Margot Huijtema uit de GMR gaat: Margot heeft te veel taakuren.
Daarnaast is het volgens de GMR-richtlijnen nu de beurt aan een ouder van de school om
zitting te nemen.

8. Jaarverslag
Yvon schrijft een halfjaarverslag voor de periode januari- juli 2019

9. Concept schoolondernemingsplan (sop)
Geen aanvullingen op dit punt zoals besproken in het eerste deel van de vergadering.

10. Notulen & Actiepunten notulen juli 2019
In notulen staat etentje 9 oktober maar is verplaatst naar 16 oktober.

11. Rondvraag
Nummer
18-19-06

Eigenaar
Renske

16-09-19
16-09-19

Willem Jan
Yvon

16-09-19
16-09-19

Yvon
Renske

Status: concept
Datum: 10-5-2019

Actiepunt
Informeren bij Margot Huijtema naar haar status als
GMR lid en naar eventuele opvolging.
Kijkt naar SEO van het filmpje op de website
Regelt cadeautjes voor oud MR-leden Floor en Marion
Schrijft halfjaarverslag jan-juli 2019
Bespreekt de opvolging van de MR

Status
lopend
nieuw
Nieuw
nieuw
nieuw
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