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Bovenaan staat datum verkeerd. Ger past het aan
Notulant was Ger Vranken.
Worden vastgesteld.
Post
Tasje meegekregen vanuit GMR bijeenkomst.
GMR bijeenkomst is positief ontvangen.
InfoMR
Vraag vanuit de GMR (m.b.t. verwachtingen van GMR en tips om de band tussen GMR en
MR te verstevigen):
De notulen en agenda van de GMR zijn te vinden op de Prodas site (item Organisatie)
-

Zichtbaarheid naar elkaar; van GMR naar MR en andersom
Nieuwsbrieven uitbrengen om de MR-en op de hoogte te houden
MR-verslagen van Leerrijk naar GMR sturen: is daar vanuit de GMR behoefte aan?
Op de MR-agenda als vast agendapunt notulen van GMR bespreken.

Evelien koppelt dit terug naar mevrouw C. van de Weijer.
Idee:
MR-lid aansluiten bij een OR-bijeenkomst 8 januari om 20.00 uur (3x per schooljaar). Tijs?
OR-lid aansluiten bij een MR-bijeenkomst (3x per schooljaar)
Aansluiten MR-lid bij koffie-uurtje 17 december
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Vertrek Hubert
De uitnodiging voor ouders om zich aan te melden als nieuw MR-lid is nog niet naar ouders
verzonden. Het voorstel is om de brief aankomende vrijdag mee te geven. Ger
communiceert dit naar Rian. Sluitingsdatum 5 december. Ouders met interesse kunnen de
strook inleveren bij de leerkracht of een mailtje sturen naar info.bsleerrijk@prodas.nl
Evelien haalt bij Ini op 5 december de briefjes op.
Maandag 8 december overleggen Hubert, Tijs en Evelien met elkaar hoe verder.
Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Evelien mailt deze naar iedereen door.
Jaarplan 2014/2015
Maakt onderdeel uit van een meerjarenplan. Iedere werkgroep geeft met regelmaat de
stand van zaken aan en wat er voor de komende periode op de rit staat.
Tijs en Evelien nemen het plan goed door en komende er de volgende vergadering kort op
terug.
Afscheid Hubert en Petra
Voorstel is dat Hubert en Petra de eerstvolgende vergadering het eerste kwartier aansluiten
om afscheid te nemen.
Rondvraag
Evelien: aanwezigheid directeur bij MR-vergadering. Bespreken tijdens volgende
vergadering.
Tijs: jaarplan van de MR. Volgende keer bespreken in vergadering. Meer duidelijkheid hierin
krijgen / maken
Tijs: tevredenheidspeilingen ouders. M.b.t. Communicatie: vanuit ouders en vanuit
personeel zijn er verschillende tips en ideeen uitgewisseld. Volgende week
woensdagochtend is er weer overleg met de werkgroep en Anke. Hieruit voort komt een
communicatieplan.
20 januari is de volgende MR-vergadering
Notuliste
Evelien Boerekamp

Afspraken- en actielijst:
Datum

Wat

Wie

Maart 2015

Tijs en Evelien laten uiterlijk maart 2015 weten wie
wanneer aftreedt

Tijs en
Evelien

Pagina 2

Datum
gereed

20-1-2015

20 januari
2015

Doornemen jaarplan 2014/2015

Tijs en
Evelien

Ideeënlijst, aandachtspunten
Van

Wat

Beoordeling
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