MR vergadering 2
02 oktober 2012:
Notulen: 28 augustus 2012:
Nog een opmerking over het tekenen van de begroting. Er wordt een handtekening gezet, maar
mensen hebben niet echt een duidelijk beeld. In november is een cursus waar een aantal MR leden
aan mee gaan doen, om ook hier wat verdieping over te krijgen.
Actielijst wordt bekeken en afgevinkt.
Schoolgids: 07-januari is de schoolgids klaar. Er liggen nog allerlei losse stukjes, die samengevoegd
moeten worden.
Vakantierooster/studiedagen vaststellen.
12 november, 23 januari (Prodas dag), 1 maart en 22 mei. Dit zijn de studiedagen voor het komende
schooljaar.
Toekomstige taak en rolverdeling MR en rol Anke.
Anke voelt zich de gast, is de adviseur. De MR leden vindt het prettig om Anke erbij te hebben.
De taken van de MR moeten groeien. Anke ziet het ook als een proces waar je samen in gaat en
samen in gaat groeien.
Verkiezingen: brief naar de ouders (concept).: Hubert heeft een voorbeeldbrief, maar die is
behoorlijk lang. De brief moet eigenlijk kort en krachtig zijn.
Strak tijdschema maken. Hoe zit het verkiezingsprotocol in elkaar.
Ingeborg zal het protocol opvragen bij de AOB. Hubert maakt de brief. In de brief kan verwezen
worden naar extra informatie op de website.
Wat op de website moet gaat naar Ger.
Ingeborg wil in principe stoppen, als er kandidaten komen.
30 oktober komt de nieuwsbrief uit. Ook hierin kan verwezen worden naar de verkiezingen.
Concept Jaarverslag:
Roel deelt het verslag uit, zodat iedereen het thuis even kan doornemen.
Hubert mailt het verslag van de gezamenlijke vergaderingen door.
Cursus MR: 20 november
Thema-avond GMR: social media.
Jaarplan/Concept.
Er zijn allerlei punten die inderdaad terug moeten komen op vaste punten.

Rondvraag:
Roel: gymlokaal kleuters: wanneer kunnen de kinderen weer gymen.
Na de herfstvakantie is de speelzaal weer voor de kleuters.
Ingeborg: het valt me op dat er een aantal kinderen steeds te laat komen.
Mensen die vaker te laat komen worden hier uiteraard op aangesproken.
Volgende vergadering
13 november 2012.
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