Notulen MR vergadering 2021-10-04
Afkortingen
VZ: voorzitter
MR-lid o: MR-lid ouder
MR-lid p: MR-lid personeelslid
SL: schoolleiding
1.

Opening en vaststelling agenda

2.
3.

Voorstelrondje
Doel medezeggenschap
Bespreking presentatie
Doelen
Wat willen we bereiken?
- Communicatie, brug tussen school
en ouders en school en docenten
- Financiën goed op orde, cyclus op
orde. Op tijd stukken gehad. Onze
invloed kenbaar maken aan ouders.
- Eventuele fusie goed begeleiden
als MR.
- Samenwerking MR en SL
verbeteren: tijdigheid van
ontvangen van stukken vanuit SL
en bestuurder, goede representatie
vanuit docenten, transparantie
vanuit directie.
- Beleid inzake passend
onderwijs/hoogbegaafdheid
- Kennisniveau MR verhogen, en
werken duidelijke taak- en
dossierhouders.

4.

Actiepunten?
VZ en MR-lid maken
doelen meer SMART en
sturen dit rond aan MR.

Onderwerpenlijst?

Actiepunten?
VZ-MR: nog bespreken
wie website deel MR
bijhoudt

Onderwerpenlijst?

Wat hebben we daarvoor nodig:
- Nog niet besproken.
- Wel vasthouden aan 8
vergaderingen, in
uitzonderingsgevallen ad hoc
vergaderingen
5.

Taak- en dossierhouders
- Voorzitter: Robert
- Agenda opstellen: Emmanuelle en
Robert
- Financiën: Bastiaan
- Notulist: Alice
- Bijhouden websitedeel MR
(plaatsen agenda en notulen): ??
- E-mailbox bijhouden: Emmanuelle
- Communicatie met ouders:
Bastiaan
- Communicatie met SL: Jasper
- Communicatie met leraren:
Andreas

6.

Vergaderingen data
schooljaar 2021-2022
- 2021-10-25
MR met schoolleiding/bestuurder
over financiële stukken uitleg. Zal
met SL Abbenbroekweg zijn, alleen
over PO-deel
- 2021-11-15
interne MR bijeenkomst, gesprek
over de fin. stukken/begroting en
tegenvoorstellen opstellen
- 2021-11-22
reactie richting schoolleiding,
mogelijk met deel vd MR mogelijk
- 2022-01-24
- 2022-03-28
- 2022-06-27
schoolplan 2022-2023 en
vakantieplanning

7.

Afsluiting
Volgende MR-vergadering is
2021-10-25

Actiepunten?

Openstaande actiepunten uit vorige vergaderingen
Actiepunt na vergadering
1.
MR-lid gaat na:
- Wat zijn de NPO-gelden voor de Abbenbroekweg?
- Zijn er al gelden uitgegeven voor onze school?
2.
VZ MR: op volgende agenda reguliere MR navragen
aan school: wat wordt er aan de communicatie gedaan
richting MR en richting alle ouders/verzorgers
3.
MR-lid: zoekt na wat het beleid is voor de combiklas en
voor de kinderen die dus als vijfdeklasser zitten.
4.
VZ-MR: op volgende agenda reguliere MR: Navragen
aan schoolleiding update acquisitie vakleerkrachten,
schoolleider, wat is vacaturebeleid
5.
VZ-MR: regelt toegang/doorzending van mails uit
MR-mailbox naar MR-lid

Onderwerpenlijst?

Actiehouder
MR-lid o

Datum vergadering
2021-09-20

VZ-MR

2021-09-20

MR-lid o

2021-09-20

VZ-MR

2021-09-20

VZ-MR

2021-09-20

Onderwerpenlijst (ter bespreking met SL of in MR) – opgekomen in vorige vergaderingen
Onderwerp
Datum vergadering
1.
Acquisitieplan/beleid (voor het aantrekken en toelaten van kinderen)
2021-09-20
2.

Communicatiebeleid/kanalen

2021-09-20

