Notulen MR vergadering
Dinsdag 28 september 2012

De eerste MR vergadering van LeerRijk.
Datum was niet bij iedereen bekend: vandaar een klein groepje.
Afwezig: Ingeborg, Janneke, Anke.
Aanwezig: Ger, Ini, Roel, Hubert en Petra.
Vanuit de notulen van de vorige keer:

Vakantierooster: is nog niet helemaal klaar. Studiedagen moeten nog definitief ingepland
worden. Roel merkt op dat er kritisch naar gekeken wordt door de oudergeleding omdat het
soms voor ouders lastig kan zijn om een onverwacht vrije dag van de kinderen te hebben.

Begroting: wordt nog een keer getekend. (was al een keer gedaan door Johan in het vorige
schooljaar).

Oudergeleding van de MR: Twan, Johan, Matte stoppen. Hier moeten we nog aandacht
aan besteden. Petra zal hen voor volgende vergadering uitnodigen voor een kop koffie met
iets lekkers en zorgen voor een bon.
Ouders die nu nog zitting hebben zijn: Ingeborg (tot de nieuwe MR is geïnstalleerd, Roel en
Hubert. Er moeten dus verkiezingen gepland worden.
Leerkrachtgeleding: Petra, Ger, Ini en Janneke: na januari gaan we verder met 3 mensen. Wie
dat gaan worden wordt nog besproken in de teamvergadering.
Hubert vraagt aan Twan of er nog een brief voorbeeld is voor een MR ouder verkiezing.
De brieven zouden na de volgende vergadering meegegeven worden en voor de herfstvakantie
kunnen ouders zich aanmelden. Wanneer er meerdere mensen zich aanmelden komt er een
verkiezing. Wanneer niemand zich meldt gaan we zelf werven.

Vergaderdata voor komend schooljaar.
28 augustus opstart
02-oktober
13 november
29 januari
02 april
04 juni
Tijden van 20.00 tot 22.00 uur.

Concept Jaarplan/Jaarkalender
MR vergadering 2-02 oktober:
Personeelsbeleidsplan
Schoolgids
Vakantierooster/studiedagen vaststellen.
Concept Jaarverslag Toekomstige taak en rolverdeling MR en rol Anke.
Opzet jaarkalender.
Verkiezingen: brief naar de ouders (concept).
MR vergadering 3- 13 november
Vaststellen jaarkalender
Ontruimingsplan en BHV
Jaarverslag MR goedkeuring
Verkiezingsuitslag Ouders MR en vaststellen nieuwe MR.
Terugkoppeling stuurgroep evaluatie.
MR vergadering 4- 29 januari
Begroting/ investering- en meerjarenbegroting (stand van zaken)
Schoolplan
Website (actueel en/of nieuwe plannen)
Schooltijden: evalueren en groei Hoorns model.
MR vergadering 5- 02 april
Vaststellen begroting/ investering- en meerjarenbegroting
Vakantierooster aanbevelingen
Formatie (stand van zaken)
Schoolgids aanbevelingen
Schoolplan/Jaarplan (stand van zaken)
MR vergadering 6 – 04 jun 2013
Vaststellen vakantierooster
Vaststellen schoolplan/jaarplan
Vaststellen schoolgids
Definitieve formatie
Vergaderdata volgend schooljaar
Afsluitende borrel.

Cursusaanbod vanuit AOB
20 november 2012 is de cursus avond van AOB.
We willen met 3 of 4 mensen naar de cursusavond gaan.
Ger geeft dit door aan Cor Kuijpers van de GMR.

Actielijst MR
28-08-2012
brief voorbeeld MR ouder verkiezing.

Hubert vraagt na bij Twan

Uitnodiging volgende vergadering Matte, Twan, Johan.
En zorgen voor iets lekkers.

Petra
Petra

Opzet Jaarverslag maken

Roel vraagt na bij Johan naar de
specifieke Viersprong verslagen.

Aanmelden cursus AOB voor 4 personen

Hubert maakt een opzet voor het
jaarverslag vanuit de gezamenlijke
vergaderingen.
Ger

