Notulen MR-vergadering

Aanwezig:
Erna de Moedt, Revelino Alladin, Leen Temmerman,
Annemarie Smakman, Marjolijn Roebeling, Carola
Lucassen en Anneke van Veen.

Notulist:
Anneke van Veen.

Datum verslag
6-10-2019
MR-vergadering
Datum:

30-9-2019

Locatie

Obs Ypenburg

Volgende:

4-11-2019 18.30 uur
9-1-2020 18.30 uur

1. Opening/ vaststelling agenda/ mededelingen
Revelino opent de vergadering.
2. Vaststelling notulen MR 6-2019
De notulen van 26 juni 2019 zijn goedgekeurd.
3. A. Financiën
i.
De financiën zijn besproken. De begroting loopt per kalenderjaar.
ii.
Subsidies zijn aangevraagd.
ii.
Het uitgavenplan komt op de volgende vergadering.
B. Personeel en Organisatie
In de nieuwsbrief komt weer te staan dat Carola de vertrouwenspersoon is op school.
Als er nog een keer een combinatiegroep komt moeten ouders tijdig middels een informatie bijeenkomst op
de hoogte gebracht worden.
De MR krijgt de notulen van de overblijfvergaderingen. De ouderontwikkelgroep gaat vervolgens de
overblijf evalueren. Daarna kan in nieuwsbrief een en ander duidelijk gemaakt worden.
Erna licht het beleid van de plusklas toe.
Dit jaar komt er een enquête over de schoolreis voor de ouders. De schoolreis gaat dit jaar gewoon door.
Voorstel: bij de nieuwe ronde workshops melden we de onderwerpen in de nieuwsbrief en weten de
ouders wat hun kind die drie rondes heeft gehad.
C. Bedrijfsvoering en Organisatie
Het is te snel voor de ouderontwikkelgroep om het Sinterklaasfeest te organiseren.
Wel kunnen cadeautjes en boodschappen gekocht worden. Het contact hiervoor verloopt tussen Revelino
en Anneke.
De punten 3C ii tot en met 4b iii blijven staan voor de volgende vergadering
6. Afsluiting
21.10 uur sluit Revelino de vergadering.
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Actie

Wanneer

Wie

Notulen op de site
Checken MR notulen

Door het jaar heen
Door het jaar heen

Aansporen team voor positieve
stukjes in de nieuwsbrief. En
website.
Thema’s plannen voor het jaarplan.

Door het jaar heen

Marjolijn
Alle MR
leden
Allen

Betaling ouderbijdrage inzichtelijk
maken
Continueren ervaringen
boomplantdag en treashure hunt
Schoolreis: behoeftes ouders
onderzoeken

Mei 2019

Erna,
Revelino
Revelino

Mei 2019

Revelino

September 2019

Agendapunten aanleveren

Door het jaar heen

Avond plannen om het schoolplan
met ouders te bespreken
Infographic maken van de resultaten
van “scholen met succes”

September 2019

Team MR/
Werkgroep
schoolreis
Allen
Allen
Erna,
Revelino
Revelino

Een groep ouders vormen die de
leerkrachten gaan ondersteunen

September 2019

Voor de
voorlichtingsavond
2019
Vanaf heden

Datum
actief

Datum
Afgehandeld

Revelino
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