MR vergadering
DATUM: 8 FEBRUARI
2017

NOTULEN

20:00- UUR

TYPE VERGADERING

MR-vergadering 3 schooljaar 2016 - 2017

NOTULIST

Bo

VOORZITTER

Ronald

AANWEZIG

Ronald, Edwin, Mieke, Gemma, Ad, Bo

AFWEZIG

Rianne (ziek)

SCHOOL

Agendapunten
AGENDAPUNT 1
ONDERWERP

Onderwerp: opening en vaststellen agenda

NOTITIE

Geen wijzigingen

AGENDAPUNT 2
ONDERWERP

Onderwerp: Leesstuk – Passend Onderwijs

NOTITIE

Het aangekaarte punt in het leesstuk is ook hier op school van toepassing, maar dit wordt niet als
probleem ervaren er is voldoende expertise aanwezig.
AGENDAPUNT 3

ONDERWERP

b)

c)

RUTH

Begroting (ter info)
Kleine verschillen met vorig jaar
Belangrijkste verschillen met vorig jaar:
Beveiliging kosten zijn omhoog, i.v.m. een schatting van het aantal alarmen en de kosten welke
hieraan verbonden zijn. Voor elk alarm dient een vrijwilliger visueel te komen inspecteren
Controle en keuring brandpreventie voorzieningen.
Begroting MR is vastgesteld op € 1.000,00, wanneer er meer begroot is door de MR wordt dit
toegekend indien akkoord door MT.
Diverse leermethodes aan te vullen.
Verder nog diverse klein meubilair wat vervangen kan/ moet worden .
Schoolondersteuningsprofiel
Eind maart dient de MR over het school ondersteuningsplan te adviseren, momenteel wordt deze
ingevuld en zodra deze gereed is wordt hij voor advies aangeboden. Er zijn kleine verschillen met
vorig plan, maar geen grote verschillen.
Leerling aantallen en groepen
Kinderaantallen lopen terug. De school gaat van 15 naar 14 groepen terug. Momenteel wordt er
gekeken naar de invulling hiervan.
Onderhoud school
ARBO inventaris is nog niet aan bod geweest in 2016
Controle brandweer heeft diverse opmerkingen gemaakt
Momenteel loopt er een discussie tussen MT van het Palet en algemeen directeur Novum betreffende
de onvrede van het schoonhouden van de school in de uren die daar nu voor staan.

AGENDAPUNT 4
ONDERWERP

RIANNE

Onderwerp: Ruth informeert ons over:
a)

NOTITIE

RONALD

Onderwerp: Pauze

ALLEN

AGENDAPUNT 5
ONDERWERP

Onderwerp: Notulen vorige vergadering

NOTITIE

Geen opmerkingen. Complimenten aan de notulist!

AGENDAPUNT 6
ONDERWERP

Onderwerp: Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken

NOTITIE

Geen mededelingen/ stukken
Afgesproken is dat Ad in de toekomst het postvak bij gaat houden, deze was al lange tijd niet
leeggemaakt.

EDWIN

RONALD

AGENDAPUNT 7

BO

ONDERWERP

Onderwerp: MR Logo

NOTITIE

Logo is besproken, hierbij is een keuze gemaakt. Wel nog een kleine aanpassingen hierop, deze wordt
verwerkt en vervolgens aangeboden aan Ruth.

AGENDAPUNT 8
ONDERWERP

Onderwerp: Cursussen

NOTITIE

We gaan verder in op de cursus MR en ouderbetrokkenheid
AGENDAPUNT 9

ONDERWERP

Onderwerp: GMR

NOTITIE

GMR heeft het gevoel onvoldoende expertise te hebben, GRM gaat een partnerschap aan om
ruggenspraak te hebben.
AGENDAPUNT 10

ONDERWERP

Onderwerp: Ingebracht door team en ouders

NOTITIE

Er is niets ingebracht
AGENDAPUNT 11

ONDERWERP

Onderwerp: Wat koppelen we terug

NOTITIE

Door Ruth bijgepraat over:
schoolbegroting
zorgen zijn geuit over het huidige poetsbeleid
voortgang SOP

AGENDAPUNT 12
ONDERWERP

Onderwerp: Rondvraag

NOTITIE

Geen vragen

AGENDAPUNT 13
ONDERWERP

Onderwerp: terugblik op deze vergadering en sluiting

NOTITIE

Ronald sluit de vergadering

BO

GEMMA

ALLEN

NR.

ACTIEPUNT

161010.2

Bo maakt logo definitief

161010.4

Bekijken of er interessante tijdschriften
zijn gerelateerd aan medezeggenschap
Leesstuk onder de aandacht brengen bij
het team

161129.1
161129.2
170208.1
170208.2

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Bo

10-01-2017

Rianne

10-01-2017

Mieke

10-01-2017

Terugkoppeling schoolgids naar Ruth

Edwin

10-01-2017

Cursus aanvragen bij CNVO

Bo

Continurooster op de agenda plaatsen

Ronald

20-03-2017

VOORTGANG

STATUS

aanpassen

afsluiten

