Notulen MR JL Driecant 28-10-2019
Tijd: 19.30 - 21.30
Vooroverleg: 19.30-20.30
Notulist: Heidi
Aanwezig:
Derk Lettink
Gerwin van der Laan

Locatie: koffiekamer JL Driecant
Overleg met directie: 20:30-21:30

Heidi Vonk
Roel Willems

Ron Obbens

Afwezig:
Patricia de Leeuw
Agendapunten
Opening door Derk
Vooroverleg:
 Mededelingen/Post
Geen ingekomen post
 Notulen vorige vergadering: 9 september 2019 (zie bijlage)
Geen opmerkingen
 Ouderbijdrage/ -begroting
Nog niet verder mee gegaan, doordat de reserves waarschijnlijk veel lager zijn.
De Talentklassen hebben een apart bedrag voor ouderbijdrage. Omdat de
Talentklassen blijven niet zeker, daarom is begroten lastig. Volgende vergadering weer
op de agenda voor de jaarbegroting
 Oktobertelling
Gerwin vraagt of hierin de Talentklassen zijn meegenomen, dit blijkt zo te zijn.
 Verslag GMR 24-6-2019
Ter kennisgeving aangenomen.
I.v.m. de fusie worden de statuten herzien.
De MR moet instemmen met het reglement van de GMR. Men wil dit voor 1 januari
geregeld hebben. Als ze zijn vastgesteld, zullen wij deze direct van Ron ontvangen.
 Staking 6 november
Door het aantal leerkrachten dat meedoet aan de staking, is het onmogelijk de school
deze dag open te houden. Niet alle scholen zullen staken. Sommige scholen doen een
activiteit.
 Kwaliteitskaarten
Een aantal kwaliteitskaarten moet voor 1 november klaar zijn. De kaarten worden
gemaakt, maar nog niet in de Leerteams besproken, dit zou eigenlijk wel moeten. De
kaarten zullen bij de introductie van een nieuwe methode herzien worden en anders in
ieder geval eens in de 4 jaar. Er liggen 6 kwaliteitskaarten ter goedkeuring. De
oudergeleding vraagt t/m vrijdag om eventuele op- of aanmerkingen door te geven.
Het doel van de kwaliteitskaarten wordt door Tina uitgelegd.
Ron geeft aan dat hij liever minder kaarten zou laten maken, maar deze dan vaker
controleren. De ambitiekaarten is het schoolplan. De kwaliteitskaarten zijn de invulling
hiervan. Gerwin geeft aan graag inhoudelijk een bijdrage te willen leveren aan
bepaalde kwaliteitskaarten, bijvoorbeeld de kaart burgerschap en sociale veiligheid.
Deze kaarten zullen op de volgende vergadering worden geanalyseerd.
 Jaarverslag 2018/2019 goedkeuren




De MR leden keuren het jaarverslag goed.
Het stukje voor de nieuwsbrief wordt bekeken. Er wordt nagegaan of er een MRemailadres is. Derk gaat dit bij John na.
Vergaderdata vastleggen
25 november
20 januari
30 maart
25 mei
22 juni
Etentje 17 februari ‘t Zusje

Overleg met directie:
 Tina is bij de hele vergadering aanwezig geweest.
Tina heeft over haar achtergrond verteld.
To do-list
Notulen op site
Jaarverslag op site
Ouderbijdrage op de volgende agenda zetten

Wie

