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Vorige notulen d.d. 26.05.2015
Ini is afwezig. Chantal schrijft in de volgende nieuwsbrief een stukje om zichzelf voor te stellen.
Begroting is nog niet helemaal rond. Vakantiedagen zijn vastgesteld (16 februari wordt aangepast
naar 23 februari). Evelien kijkt naar de laatste notulen d.d. 26.05.2015. Mailadres MR mogelijk
doorsturen naar Evelien.
Voorstel aanpassing ouderbijdrage vanuit OR (instemming ouderdeel)
Er is geen voorstel gekomen. Als er geen wijzigingen komen dan stemmen we in met de 12 euro.
Ingekomen mail Verkeersgroep
We zien nu dat auto's er naast het plantsoen hekwerk parkeren. Evelien communiceert dit met
Franca; stukje in Nieuwsbrief plaatsen.
Communicatieplan (instemming ouderdeel)
Bij de oudergesprekken komt er een wijziging: naar alle waarschijnlijkheid komt er in de eerste 6
weken een kennismakingsgesprek met zowel ouders als leerling.
We missen een doelstelling in het plan; waar willen we naartoe?
 Visie
 Doel: wat wil je bereiken? Duidelijkheid aan ouders geven
 Doelgroep aangeven
 Met welke middelen?
 Er is ook een intern stuk
Chantal wil naar het stuk kijken en zal suggesties doen. We komen er de volgende vergadering op
terug.
Stelselonderzoek Inspectierapport (ter kennisname)
1x per jaar
Er wordt veel lovends geschreven over basisschool LeerRijk. Er zijn ook aandachtspunten. Met
name gericht op het stukje '' Zorg" en "Afstemming".

Vergaderdata 2015-2015
29 september (19.30)
24 november (19.30)
12 januari (19.30)
15 maart (19.30)
31 mei (19.30)
12 juli met borrel (19u)
Formatie (instemming personeel)
De formatie is nog niet geheel rond. De afspraak met Anke is dat deze uiterlijk aanstaande vrijdag
10 juli naar ouders wordt gecommuniceerd.
Rondvraag
-Prodas-academie aanmelden MR-cursus: Evelien geeft Tijs, Chantal en Evelien op (kosten 75 euro)
-Wanneer er een wijziging van directie-taken komt dient de MR advies te geven. De vraag is nu of
dit speelt? Dit is nu nog niet duidelijk...... Anke gaat nog wel iets aan Human Dynamics doen.

