Notulen vergadering 20 september 2018.
Aanwezig: GJ den Dekker (voorzitter), Martijn Lelieveld, Hetty Velzing, Carina Machielse.
Notulist: Carina Machielse
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Agendapunten
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen
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Jaarplanning MR

Agenda vastgesteld.
Vergadering d.d. 05-07-2018
Digibord moet zijn naambord school. Deze verbleekt en is niet meer goed zichtbaar.
Voortuin: Ouderraad neemt dit op zich? GJ vraagt dit na bij Betty.
Samenstelling/ledenlijst: E-mail en telefoonnummers leden MR zijn compleet.
Basistraining: Martijn en GJ gaan naar de MR-cursus op 7 november. De MR-cursus wordt vanuit de GMR
gegeven. De MR zoekt nog verder naar geschikte cursussen.
Publicatie agenda: De agenda komt op de website. Notulen van de afgelopen vergadering komen, na
goedkeuring, ook op de website.
E-mail beheer: GJ is beheerder.
Publicaties: Personeelsgeleding MR neemt de communicatie naar de leerkrachten op zich. Als er belangrijke
zaken spelen worden de collega’s daarover geïnformeerd.
De oudergeleding van de MR gaat een manier bedenken om de MR meer bekendheid te geven bij de ouders.
Zij gaan dit doen door praktische voorbeelden te geven aan ouders, zodat ouders weten in welke zaken zij de
MR kunnen benaderen.
Iedere twee maanden komt er een stukje in de Nieuwsbrief, waarin kort wordt verteld wat er in de MR
besproken is.
MR-leden gaan goed kijken welke informatie nog klopt betreffende de MR op de website.
Vanuit de MR gaat een verzoek naar de ouderraad om te kijken of hun informatie op de website nog klopt.
Jaarverslag 2017-2018: GJ is hiermee bezig. Op de volgende vergadering ligt het verslag ter bespreking.
Huishoudelijk Reglement vernieuwen: De leden gaan het huishoudelijk reglement kritisch doornemen en
waar nodig aanpassen.
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Schoolgids 2018-2019
TSO
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Landelijke staking 2 oktober?
GMR
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Verzoek om wijziging studiedag
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Rondvraag
Afsluiting

Carina wordt plaatsvervangend voorzitter. Per vergadering d.d. 15-11-2018 is Hetty de plaatsvervangend
voorzitter.
Advies en instemming: GJ heeft hier een overzicht voor gemaakt.
Gebruik onedrive: GJ stuurt mailte als er nieuwe documenten klaarstaan in onedrive.
Nog geen concept ontvangen. GJ vraagt aan Betty wanneer de nieuw schoolgids uitkomt.
Gesprek met B&S. De problemen zijn nog niet opgelost. GJ gaat aan Betty vragen hoe de B&S gaat werven, of
de ouders die overblijfkracht zijn voor hun eigen kinderen de overblijf moeten betalen en of er ook ouders op
de hoogte gebracht worden dat zij overblijfkracht kunnen worden, tijdens de aanmelding op school.
Voorstel kinderopvang Haarlem voor de TSO is vooralsnog geen goede optie.
PO in Actie, publieke sector. Hier is geen nieuws over.
Wie is de vertegenwoordiger van de WVO binnen de GMR? Wat is de verhouding MR/GMR? Martijn en GJ
gaan dit vragen op de cursusavond van 7 november a.s.
Het bevoegd gezag vraagt instemming om de studiedag van 14-06-2019 naar 21-06-2019 te verplaatsen. Is al
gebeurd.
Afspraak Betty 24-09-2018. Geen vragen voor de rondvraag.

Actiepunten
Omschrijving
Gesprek over B&S op 24-9-2018 met Betty
Jaarverslag MR 2017-2018 schrijven
Informatie MR op website kritisch doorlezen
Huishoudelijk reglement kritisch doorlezen en aanvullen/wijzigen
MR-cursus
Foto oudergeleding MR maken

Volgende vergadering op 15 november 2018.

Uitvoerende(n)
GJ den Dekker

Datum begin
24-9-2018

Alle leden
GJ en Martijn

Datum eind

15-11-2018
7-11-2018

