AGENDA VERGADERING MR

Datum:

14-10-2019

Aanwezig:

Jacco Hienkens, Irene Scheffer, Lonneke Koks, Désirée Engberts en Ton
Minneboo

Mededelingen
directie

Schoolgids – De MR moet nog instemming geven op de schoolgids. Een
aantal leden hebben de directie aanpassingen gemaild voor in de
schoolgids. De schoolgids komt op vensters PO te staan. Als er in de loop
van het jaar iets wijzigt, zal dit direct in de MR besproken worden per
module. Op deze manier hoeft niet de hele schoolgids in een keer
helemaal te worden doorgenomen aan het einde van het schooljaar.
De directie licht kort toe hoe de procedure is op het gebied van verwijzing
van leerlingen van groep 8 en hoe de school dit monitort.

Mededelingen
GMR

Larissa gaat namens de Anjelier starten in de GMR. De eerste
vergadering is eind oktober.

Agendapunten Notulen vorige vergadering – deze moet nog worden rondgemaild.
structureel
Iedereen kan hier akkoord op geven via de mail. Vervolgens kan hij naar
Monique worden gemaild voor op de website.
Financieel jaarplan – Het concept financieel jaarplan wordt toegelicht
door de directie. Er worden een aantal vragen gesteld en beantwoord. Er
zijn hier verder geen bijzonderheden. Als het plan definitief is, komt het
terug in de MR-vergadering.
Agendapunten MR-jaaragenda –De nieuwe jaaragenda van de MR wordt een
actueel
werkdocument. De directie gaat deze nog controleren en eventueel
aanvullen. Als er in de loop van het jaar meer structurele agendapunten
naar voren komen, zullen deze in de vaste agenda worden opgenomen.
De vaste punten worden iedere vergadering overgenomen in dit nieuwe
agenda format.
Rondvraag

Lonneke werkt gedurende het hele jaar de structurele agendapunten bij
en mailt deze rond.
Irene gaat stoppen met de MR. Ze start deze week de verkiezingen op
voor een nieuw MR-lid. Er is kort gesproken over de nieuwe
voorzitter/secretaris. Dit wordt volgende vergadering opgepakt als we
weer compleet zijn.

Actielijst

-Ton zoekt uit waar het MR-budget in 2019 aan is uitgegeven.
-Tijdens de volgende vergadering wordt er besproken waar we het MRbudget voor 2020 aan wordt uitgegeven.
- De notulen van de vorige vergadering (juni) worden rondgestuurd door

Lonneke. Hier geven de MR-leden per mail een akkoord op. Als iedereen
akkoord heeft gegeven stuurt Lonneke de notulen op naar Monique.

