MR vergadering woensdag 23 maart 2016 (20:00 uur – 21:30 uur)
Aanwezig: Carina, Mariëlle, Aad, Talitha, Kim, Johan
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn bij deze goedgekeurd.
4. Notulen GMR
Er zijn op het moment geen notulen om door te kunnen nemen. We vragen ons af
waarom niet? De laatste notulen zijn nog niet af.
5. Punten directie Anjelier
Er zijn op het moment geen punten vanuit de directie. Ouders zouden wel
geïnformeerd willen worden mbt de tussen- en naschoolse opvang komend
schoolseizoen en de ouderbijdrage.
6. Actielijst nav vorige vergadering
a. Rooster toe- en aftreden
Tijdens deze vergadering willen we het rooster up to date maken.
Komend schooljaar wisselt de MR van voorzitter.
b. Schoolplan (Anjelier)
Het schoolplan (2016-2020) van de Anjelier is tot nader order uitgesteld.
Wanneer kunnen wij deze van de directie verwachten? Dit punt wordt in de
actielijst geplaatst.
c. Leerlingenraad
De OMR gaat het idee leerlingenraad uitwerken in een plan dat aan team
Anjelier aangeboden kan worden. Dit punt wordt in de actielijst geplaatst.
d. Gezicht MR & GroepsApp.
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7. Thema-avond GMR
op maandag 11 april of dinsdag 12 april.
“Om de avond ‘bespreekbaar’ te houden, zou de GMR graag zien dat van elke MR 1
afvaardiging, bij voorkeur de voorzitter, aanwezig is. We willen op die avond van
gedachten wisselen over de samenwerking tussen de MR-en en GMR.”
Paul Mol komt praten over de rechten en plichten van de MR.
Talitha is hier namens de GMR bij, Aad is er namens de MR bij, Mariëlle, Carina, en
Johan zijn er niet bij. Kim twijfelt nog.
8. Rondvraag
Aad: “ de commissie reglementen MR-en doet het goed. Resultaten kunnen
binnenkort naar buiten.” Samen met de Lunetten had de Anjelier een afwijkend

reglement. Die afwijking komt te vervallen. Talitha zou het wenselijk vinden dat het
nieuwe reglement bekeken wordt door een vakbond (via de GMR). Dit geeft ze Aad
als advies mee.
Wanneer het nieuwe reglement er is, zal er ook een klein boekje door Fedra
uitgebracht worden met regels en informatie over wanneer een MR adviesrecht
heeft, etc.
9. Sluiting
Vergaderingschema 2015 2016 (met aanvang 20.00 uur):
do 17 sep 2015, wo 4 nov 2015, wo 9 dec 2015, wo 27 jan 2016, wo 23 maart 2016, wo 18 mei 2016

Actielijst:
item
Het schoolplan (2016-2020) van de Anjelier is tot nader
order uitgesteld. Wanneer kunnen wij deze van de
directie verwachten?
Informatie vergaren mbt leerlingenrraad.
Navraag Shhare Point MR-en bij Irene
Gezicht MR op de website plaatsen
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