Notulen MR donderdag 17 september
Tijdstip: 19.30-21.00
Aanwezig: Matty, Geraldine, Pieter, Yvonne, Bouke, Siet, Beau, Souad, Jane
1. Kennismaking en welkom heten nieuwe leden
Matty vader van Sterre uit klas G en Lenthe uit klas L
Geraldine moeder van Max uit klas C en Mila uit klas E
Pieter vader van Milla uit klas M en Samuel uit klas J
Bouke vader van Lok uit klas M en Reza uit klas N
Remmelt vader van Milou uit klas T
Yvonne leerkracht middenbouw D/E en plusklas
Beau leerkracht bovenbouw S
Siet leerkracht middenbouw H
Souad leerkracht onderbouw K
Jane leerkracht middenbouw M
2. Wat doet de MR? Uitleg, aanwezigheid directie en regels etc.
In 2015-2016 staan in ieder geval de volgende onderwerpen op het
programma: verkeersveiligheid, formatie, schoolplan en luizenbeleid.
Leden van de MR zullen zorgvuldig omgaan met de in de vergadering
besproken informatie. Notulen worden openbaar gemaakt voor de website.
Wij hebben afgesproken dat Valeri om de vergadering aanwezig zal zijn en
eventueel bij het toelichten van beleidstukken. De agenda zal daarop worden
aangepast. Dit om Valeri te ontlasten.
Donderdag 5 november is er een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe MRleden of eventueel als opfriscursus. (19.30 – 22.00) Opgeven voor 30 oktober.
Aan bod komen in ieder geval:
• de verplichtingen in het medezeggenschapsreglement en -statuut;
• de instemmings- en adviesbevoegdheden van de geledingen;
• het jaarplan.
Meer informatie via de mail

3. GMR
De GMR is een bovenschoolse MR en bestaat uit ouders en leerkrachten van
verschillende scholen.
Op dit moment bestaat onze GMR uit 8 leerkrachten en 5 ouders. Ze zoeken
dus ouders. De volgende vergadering is 9 november. Het is belangrijk dat onze
school vertegenwoordigd is. Er zijn 6 vergaderingen per jaar.
Wie lijkt het leuk?
Meer informatie:
http://www.samentussenamstelenij.nl/gmr/
4. Vaststellen vergaderdata
Dinsdag 10 november – Dinsdag 8 december – Dinsdag 16 februari –
Dinsdag 22 maart – Dinsdag 31 Mei 5. Goedkeuring samenvatting MR voorgaande jaren
Genoemde punten worden aan Remmelt doorgegeven door Jane.
6. Afscheid/Welkomstdrankje
Wij hopen dat Rita, Betty en Lot dinsdag 10 november beschikbaar zijn.
De MR vergadering zal dan om 19.00 beginnen, zodat we om 20.30 ergens
kunnen borrelen.
7. Vooruitblik en verwachtingen 10 november
Voor de volgende vergadering staat op de planning:
- Kwaliteitsmonitor broodje Pinksterbloem
- De Time-Out procedure
Ik stuur jullie daar stukken voor.
Zijn er (beleids)dingen die op de agenda moeten? Mail het voor 3 november
naar janet@depinksterbloem.nl
Komende vergadering
Goedkeuring Notulen
Begroting
time out procedure
Afscheid betty lot rita, cadeau
overblijf

