Notulen MR donderdag 13 juni 2019
1. Opening:
Bram opent de vergadering om 19.16 uur.
2. Vaststelling agenda:
Verslag onderwijsinspectie komt de volgende keer (3 okt 2019).
Moeten instemmen met schoolplan en dit ondertekenen.
3. Notulen vergadering d.d. 9 mei 2019 + actiepunten:
Notulen zijn goedgekeurd. Actiepunten zijn gedaan.
Er zijn geen aanmeldingen gekomen voor de MR vanuit ouders en vanuit het team.
Vergaderdata komend schooljaar: 3 oktober, 9 januari, 5 maart, 23 april en 28 mei.
4. Ingekomen stukken:
- Info MR
- Agenda en notulen MR
5. Mededelingen team/directie:
- We gaan volgend jaar vanaf ongeveer 1 oktober ons afval scheiden. We betalen nu rond de 1000
euro en dat gaat naar rond de 300 euro. We krijgen 1 gft kliko, 1 restafval kliko en 6 plastic kliko’s.
Daarnaast krijgen we daarvoor bakken in de klas en een introductiedag.
- De verbouwing zou volgende week starten. Het is uitgesteld naar de laatste schoolweek.
- Ze zijn ook nog op het dak bezig met nieuwe dakbedekking.
- Ze gaan in de zomervakantie nog de rest van de plafonds vernieuwen (Zonder klimaatsysteem).
- De schoolgids, het jaarplan en het jaarverslag dat moet Kim voor 1 oktober naar de
onderwijsinspectie hebben geupload. We hebben 3 oktober de eerste vergadering. Maar zodra ze dit
upload doet ze dat in concept. We kunnen dit nog op agenda zetten van 3 oktober en op reageren en
dan kan zij het nog aanpassen.
6. GMR:
- Geen GMR punten
7. Aanmeldformulier nieuwe leerlingen:
We hebben de formulieren besproken en wijzigingen op de formulieren aangegeven. Annelieke neemt
dit mee naar Kim.
8. Formatie/vakantierooster 2019-2020:
- Ongewijzigd, was informerend.
9. Verslag onderwijsinspectie:
Verplaatsen naar de vergadering van 3 oktober.
10. Begroting:
De begroting is gebaseerd op het aantal kinderen, werknemers en fte’s.
We hebben de begroting besproken.
Vragen over de begroting mogen gesteld worden aan Kim via de mail.
11. OR:
Geen bijzonderheden. Notulen en agenda staan in de MR mail.

12. Aanwezig MR + agendapunten volgende vergadering 3 oktober 2019:
- Verslag onderwijsinspectie
- Schoolgids
- Jaarplan
- Jaarverslag
- Jaarplan MR (Annelieke)
- Jaarverslag MR (Bram)
13. Rondvraag:
Geen rondvraag.
14. Sluiting:
Bram sluit de vergadering om 20.13 uur.

