Notulen MR-vergadering
Datum:

maandag 11 september 2017, 19.30 – 21.00 uur

Aanwezig:

Rene Scholte, Willeke Boersen, Jose Eijbergen, Femmy van der Ent Braat (voorzitter),
Nicolette ten Velde (notulen), Francien Korpershoek

Afwezig:

Ineke Hoekstra (in overleg), Koen Weusten (in overleg)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Opening en welkom door Femmy
2. Notulen
De notulen van het vorige overleg worden goedgekeurd en op de website geplaatst. De
goedkeuringsprocedure wordt opnieuw vastgesteld.
3. Schooldoelen
De schooldoelen zijn ter inzage en worden doorgenomen en toegelicht. Ze zijn ook voor ouders bij de
directie op te vragen.
4. Jaarplanning
Op de planning wordt het onderwerp ‘begroting schooljaar 2016-2017’ nog toegevoegd voor het overleg op
23 oktober. Het verslag van de laatste GMR wordt hiervoor opgevraagd. Op de planning staat achter een
aantal onderwerpen ‘indien gereed’. Femmy vraagt na bij Ineke of er een reservedatum gepland kan worden
voor het geval deze onderwerpen moeten doorschuiven. Willeke geeft aan dat de PMR nog bij elkaar moet
komen om het CAO-model te bespreken (basismodel of overlegmodel).
5. Vacature GMR
In de Hofbode wordt de vacaturetekst geplaatst, de plek die Rob achterlaat moet nu ingevuld worden door
een ouder. Femmy roept de MR-leden op om na te denken en wellicht mensen persoonlijk aan te spreken.
We willen nu graag de notulen van de GMR als vast agendapunt hebben, vooraf doorgelezen.
6. W.v.t.t.k.
- Op 26 oktober is er een scholingsavond voor MR-leden, Rene en Femmy zullen deelnemen, Nicolette komt
er op terug.
- Femmy vraagt of zij notulen e.d. kan uitprinten op school, Willeke regelt dit.
- Rene geeft aan dat hij vraagtekens heeft bij de betalingsmethode van de Ouderbijdrage aangezien veel
ouders geen herinnering krijgen. Hij vraagt dit na bij het overleg van de OC vrijdag 15 september.
- Jose blijft een korte vermelding plaatsen in de Hofbode over de MR-onderwerpen.
- 5 oktober is een landelijke stakingsdag, hoe deze voor de Kinderhof wordt ingevuld, is nog niet duidelijk.
7. Sluiting
Het overleg wordt afgesloten. Het volgend overleg zal plaatsvinden op 23 oktober. Francien gaat met verlof
en zien we rond maart weer terug in het overleg.

