Notulen MR vergadering dinsdag 13 november 2012:
Aanwezig: Hubert, Roel, Ingeborg, Janneke, Anke, Ger en Ini.
Opening:
Voorzitter opent de vergadering.
Opmerking over het aanleveren van agendapunten.
We gaan uit van de punten op de jaarplanning verder graag van iedereen extra agendapunten die op
dat moment actueel zijn.
Het is de bedoeling dat we een vast format gaan gebruiken om te notuleren. Zodat de notulen,
ongeacht wie er notuleert, altijd dezelfde opzet hebben.
Notulen: 2 oktober 2012
Vakantierooster: 6 december is een vrije dag voor kinderen en leerkrachten.
N.a.v. actielijst: De schoolgids zal gereed zijn eind december, voor het schoolplan is het streven einde
van dit schooljaar.
Jaarverslag:
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag van de Viersprong en van de Lambertusschool.
Roel past het jaarverslag van LeerRijk aan.
Verkiezingen nieuwe MR:
Volgens de wet medezeggenschap moet er een nieuwe MR komen.
Via een brief gaan we de ouders op de hoogte brengen dat de huidige voorzitter Hubert, in de nieuw
te vormen MR plaats neemt zodat de ervaring / opgebouwde kennis van de afgelopen jaren niet
verloren gaat.
Er zijn 5 aanmeldingen om zitting te nemen in de nieuwe MR.
Roel stelt zich herkiesbaar en gaat deelnemen aan de verkiezingen.
Ingeborg stelt zich niet herkiesbaar.
Ingeborg, Hubert en Roel maken de brief aan de ouders (over het aanblijven van de voorzitter.)
Zij maken een format waar de kandidaten zich kunnen voorstellen en motiveren wat zij kunnen
betekenen voor de nieuwe MR van LeerRijk. Ook leveren ze een stukje aan voor de nieuwsbrief van
20 november a.s.
De verkiezingscommissie bestaat uit: Hubert en Ingeborg met Janneke als toezichthouder namens de
leerkrachten.
Zij maken het verkiezingsprotocol.
Open dag LeerRijk:
Op zondag 20 januari van 11.00 – 13.00 uur is er een open dag op LeerRijk.
Er is een werkgroep die de organisatie op zich neemt.
Het zou fijn zijn als de MR ook aanwezig kan zijn.
Die dag kan men ook nieuwe leerlingen inschrijven.
Rondvraag:
Roel: Als je in de nieuwsbrief een onderwerp opent en daarna met het pijltje wilt sluiten lukt mij dat
niet.
Na uitleg van Ger is het duidelijk.
Hubert: Op de avond over soc. Media in Asten zijn een heleboel onderdelen aan bod geweest. Gaan
we hier in de toekomst wat mee doen?
Dat is zeker de bedoeling. Misschien kunnen we over een tijdje een avond organiseren voor ouders.

Volgende vergadering:
Niet 29 januari zoals op de jaarkalender staat maar maandag 14 januari is de volgende MR
vergadering.
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