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Welkom.
Notulen van 07-03-2017: zijn goedgekeurd.
- Eén lid van de oudergeleding zorgt nog voor een stukje voor de
schoolsite waarin hij zich voorstelt.
Huishoudelijk Reglement is aangepast.
Er is een schema gemaakt van wie wanneer aftreedt.
Per aftreden wordt gekeken of je je herkiesbaar stelt.
Treedt een oudergeleding af dan komen er verkiezingen.
Treedt er een personeelsgeleding af dan wordt er uit het team gevraagd wie
zitting wil nemen in de MR.
Voor deze 2 punten was Frans aanwezig.
- Onze vraag was: wat legt de school voor aan de MR/ wat moet de
school aan de MR voorleggen?
Wijzigingen in de kleutergroep: Heeft niets te maken met formatiewijziging,
dus de MR kan hierover alleen geïnformeerd worden. (Had eerder gekund.)
De MR kan als daar behoefte aan is altijd worden bijgepraat door de
directeur.
Frans heeft nog wat uitgelegd over de begroting.
- Wat verwacht je specifiek van de MR?
De MR moet overkoepelend kijken, kritisch meedenken met vertrouwen in
elkaar.
Pascal wil voor de volgende vergadering een lijst maken met agendapunten
die wij als MR moeten bespreken en die ook eventueel informatie behoeven
vanuit de directie

Ronny
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Actiepunten:
MR
Ronny
Pascal

Digitaal pesten in het pestprotocol nog completer maken, indien daar aanleiding
voor is of als er nog meer informatie beschikbaar komt.
-Stukje schrijven voor de site.
Lijst agendapunten.
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