AGENDA VERGADERING MR

Datum:

2 december 2019

Aanwezig:

Irene (voorzitter), Jacco, Lonneke en Désirée (notulist)

Mededelingen
directie

Financieel jaarplan is nog niet rond.

Mededelingen
GMR

Er zijn geen mededelingen vanuit de GMR.

Agendapunten -Financieel jaarplan komend kalenderjaar
Dit is nog niet rond.
structureel
-Schoolondersteuningsprofiel
Vragen aan de directie: Wanneer start dit document? Is het nu niet te
laat om het nog goed te keuren? Wanneer krijgen we het document voor
2020-2021?
-Financiën MR komend kalenderjaar
Lonneke heeft contact gehad met Fedra over een workshop/training
voor de MR. Hier krijgt ze nog verdere informatie over.
Het MR bedrag hoeft niet te worden verhoogd.
Lonneke zoekt uit of wij lid zijn van de AOB en wat het lidmaatschap
inhoud. De wens is wel om lid te blijven.
Vraag aan directie: Is het inmiddels al duidelijk waar het geld het
afgelopen jaar heen is gegaan?
Agendapunten -Rapporten ter informatie
Désirée geeft toelichting op de nieuwe rapporten. MR vindt het een
actueel
positieve ontwikkeling.
-Website Fedra. Volgen workshop
Zie hierboven.
-MR verkiezingen nieuw lid
Er zijn drie nieuwe aanmeldingen voor de MR. Deze kandidaten hebben
al een stukje tekst geschreven. Irene vraagt om hulp bij het maken van
de stembiljetten. Verkiezingen worden in december nog gehouden.
Wenselijk is dat het nieuwe MR-lid bij de volgende vergadering aanwezig
is.
Jacco staat open voor het voorzitterschap. De overige MR-leden staan
hier achter (Daniëlle hebben we hier nog niet over gesproken). Vraag aan
Daniëlle: Hoe sta jij hierin? Wil Daniëlle secretaris worden van de MR?
Stemmen uitdelen: maandag 9 december 2019
Deadline stemmen: woensdag 18 december 2019

Rondvraag

Irene: Is er al iets bekend over een eventuele vijfde kleutergroep? Ja, die
komt er niet. Er zijn te weinig leerlingen aangemeld voor Fedra om een
vijfde groep te financieren.
Jacco – Volgende keer nogmaals het budget bespreken en indelen.
Lonneke – Actiepunten bespreken
Désirée – Geen vragen.
Vanuit de vier aanwezige MR-leden wordt uitgesproken dat de vorige
vergadering rommelig is verplaatst. Dit willen we in het vervolg
voorkomen. De datums worden aan het begin van het schooljaar
vastgesteld en het is de bedoeling dat iedereen hierbij aanwezig is
(uitzonderlijke (privé)omstandigheden daar gelaten). We willen in de
toekomst geen vergaderingen meer verplaatsen (de datums staan ook
voor overige ouders op de website).

Actielijst

-In de agenda vast opnemen: Notulen van de vorige vergadering
(Désirée)
- Notulen van de vorige vergadering naar Monique (Désirée)
- Schoolondersteuningsprofiel lezen voor de volgende vergadering op 1301-2020 (allemaal)
- Verkiezingen uitzetten voor de kandidaten van de MR (Irene)
- AOB lidmaatschap uitzoeken (Lonneke)
- Vragen aan directie mailen (Irene)
- Daniëlle vragen voor secretaris (Irene)

