Notulen MR-vergadering

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

Notulist:
Anneke van Veen.

Datum verslag
22-2-2020

Afwezig:
MR-vergadering
Datum: 20-2-2020
Locatie

Volgende: 9-3-2020 15.00- 16.00
Obs Ypenburg

7-4-2020 18.30
18-5-2020 18.30

1,2 Opening/ vaststelling agenda/ mededelingen
Revelino opent de vergadering.
Vaststelling notulen MR 4-11-2019
De notulen zijn goedgekeurd. De afspraak blijft dat alle MR leden op de concept notulen reageren.
2 C. Bedrijfsvoering en organisatie
i.
Drie dames van de afdeling gezondheidsbevordering van de GGZ laten hun presentatie zien.
De conclusie is dat wij als school moeten nadenken of wij nu iets met deze informatie
hebben om meer gezonde tussendoortjes op school te krijgen.
A. Financiën
i.
De vastgestelde begroting van 2020 is door Erna uitgedeeld.
B. Personeel en Organisatie
i.
Er is vacatureruimte maar die is intern opgelost.
C. Bedrijfsvoering en organisatie
iii.
Er zijn geen veranderingen voor de nieuwe school.
vi.
De MR gaat akkoord met de planning voor de schoolreis van 2019- 2020.
vii.
Annemarie laat de zichtzending zien en verteld wat het advies van de leverancier is.
Zij zal onze vragen aan de leverancier stellen, waarna we ze gaan bestellen.
In verband met de tijd wordt besloten op 9 maart van 15.00 – 16.00 verder te vergaderen over de
agendapunten die nu niet aan bod zijn gekomen.
3. Afsluiting

20.55 uur sluit Revelino de vergadering.
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Actie

Wanneer

Wie

Thema’s plannen voor het
jaarplan.

September 2019

Erna,
Revelino

Betaling ouderbijdrage
inzichtelijk maken
Ouders inlichten over de stand
van zaken (staking, gelden etc)
Avond plannen om het
schoolplan met ouders te
bespreken
Een groep ouders vormen die de
leerkrachten gaan ondersteunen
Ontwikkelingen nieuwe school

November 2019

Revelino

November 2019

Revelino
Erna
Erna,
Revelino

Zichtzending hesjes regelen

September 2019

Vanaf heden

Revelino

November 2019

Erna

Januari 2020

Annemarie

Datum
Afgehandeld
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