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Vorige notulen d.d. 17.6. 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Actielijst: Voor de teamgeleding zal Petra plaatsmaken voor Paula.
Post
Bij afwezigheid van Evelien is er geen post voorhanden. In het postvak ligt nu alleen een
overzicht voor scholing MR
Planning MR verkiezing
Hubert heeft een stukje gemaakt voor de komende nieuwsbrief met het verzoek tot
kandidaatstelling voor de oudergeleding van de MR. Na de herfstvakantie gaat er een mail
naar alle ouders om zich kandidaat te kunnen stellen.
GMR bijeenkomst
Alle MR leden gaan mee. We spreken wel de wens uit dat de bijeenkomst inhoudelijk meer
te bieden heeft dan vorig jaar.
Stand van zaken tevredenheidspeiling
Eerste bijeenkomst geweest en de hierbij de eerste rapporten geanalyseerd. Hierbij is onder
meer communicatie naar voren gekomen. Er is hierop een verdeling gemaakt om interne en
externe communicatie verder uit te spitten als eerste stap. Er wordt wel al gesignaleerd dat
de peiling inmiddels al een hele tijd geleden is afgenomen en er inmiddels al een en ander is
opgepakt en derhalve niet meer relevant is.
Er is nog even een korte discussie over de nieuwsbrief. Deze komt ook nog bij oud-leerlingen
en de vraag is of dat kan en mag. De school kiest ervoor de keuze bij de ontvanger zelf te
laten of je de nieuwsbrief nog wilt ontvangen. Alle ontvangers kunnen zich eenvoudig
afmelden met een link onderaan de nieuwsbrief.
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Jaarplan
Deze is nog niet af, streven is wel volgende week het merendeel op de rit te hebben. Veel
items zijn vorig jaar al ingezet en zullen komend schooljaar verder worden uitgewerkt.
25 november is de eerstvolgende vergadering.
Notulist
Ger Vranken

Afspraken- en actielijst:
Datum

Wat

Wie

Maart 2015

Tijs en Evelien laten uiterlijk maart 2015 weten wie
wanneer aftreedt
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Evelien
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