Notulen MR vergadering d.d. 16-06-2020
Notulist: Terry
Mededelingen:
Chris sluit bij deze vergadering aan. Omdat de zittingstermijn van Terry er m.i.v. het nieuwe schooljaar opzit dient er
een nieuw lid vanuit het personeel toe te treden. Chris bekijkt of hem dat wat lijkt.
Notulen 12 mei 2020:
De notulen zijn deels doorgenomen.
Begroting MR:
Er is per kalenderjaar 500 euro begroot voor kosten die de MR maakt.
Geluiden ouders:
Deze zijn o.a. ook besproken tijdens het behandelen van de notulen van 12 mei. Bij leerkrachten komen deze
geluiden niet altijd binnen.
Tekst nieuwsbrief n.a.v. MR overleg 12 mei:
Er komt een nieuwe opzet. Is het niet handiger te verwijzen naar de notulen van de MR in de nieuwsbrief? Tot nu
toe zette Helene deze op de website. Wie doet dit nu?
De opmerking wordt gemaakt dat er geen namen in de notulen zouden moeten komen, alleen functies.
Hier moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt.
Vertrek Pascal:
Pascal heeft afscheid genomen van de MR.
Het team heeft hem bedankt voor zijn inzet en er is een bos bloemen verstuurd.
Een geïnteresseerde ouder die eigenlijk vandaag zou ‘meekijken’ met de vergadering wordt de eerste vergadering
van het nieuwe jaar uitgenodigd. Vanuit de ouders zal er een nieuw MR lid nodig zijn. De procedure wordt ook de
eerste vergadering van het nieuwe schooljaar besproken.
Jan Kroon( bestuur Catent) sluit aan om 20.00 uur:
Jan Kroon geeft toelichting rondom de situatie omtrent Helene. Iedereen krijgt de gelegenheid vragen te stellen.
Directie en Jan Kroon gaan samen kijken of er nog nadere informatie gegeven kan worden over de afwezigheid van
Helene.
Na het vertrek van Jan Kroon behandelen we de laatste agendapunten.
Afspraken gebruik Teams ter vervanging van app en mail:
We gaan voortaan Teams gebruiken.
Schoolgids:
De oudergeleding bekijkt deze en koppelt aanvullingen/verbeteringen e.d. terug naar Age Jan.
Auditrapport:
Dit punt komt op de agenda te staan van de startvergadering van het nieuwe schooljaar.
Vergaderdata volgend schooljaar:
De startvergadering is op 6 oktober om 17.30 uur.
Dan worden ook de andere vergaderdata ingepland.
Voorzitterschap MR ( vast of roulerend):
Er wordt gekozen voor een voorzitter die rouleert. Marianne, Chris, Annette en Maarten doen mee aan dit systeem.
Maarten zit de vergadering van 6 oktober voor.
Sluiting en rondvraag:
Chris deelt mee dat hij toetreedt als nieuw MR lid ter vervanging van Terry

