Datum
Voorzitter
Notulist
Tijdbewaker
Aanwezig
Afwezig

: 19-02-2019, 19.30-21.30 in Zevenbergen (Regenboog)
: LH
: WJB
: IP
: MB, WC, MK, NE, RL, AG, SA, MU, LS , IP, WJB, LH
:

Agendapunt:
Onderwerp / vraag
Zo concreet mogelijk
De aanleiding kun je
hier ook in kwijt.

Nr.

Inbrenger &
Tijd:
Wie &
min

1

Vaststellen van de
definitieve agenda

Team
5 min

2

Notulen vorige
vergadering
(opmerkingen en
acties)

Allen
5 min

3

Mededelingen en
rondvraag (zakelijk
en persoonlijk)

Allen
20 min

Bedoeling
van
behandeling
agendapunt:
Ter informatie /
Ter bespreking /
Besluit / Advies/
Ter goedkeuring

Informatie / Voorstellen / Adviezen:
Hierin kun je de info inzetten /
als je al een voorstel / advies hebt kun je die hier kwijt (ook als je niet
aanwezig kunt zijn op de vergadering)

- Terugblik MR-vergadering 11-12-2018. Nieuwe start

Ter goedkeuring

Ter informatie

- Is het mogelijk de notulen binnen twee weken te verspreiden?
- Actielijst afvinken
- KG heeft een document mbt AVG op De Regenboog en de Maria
gemaakt:
Vraag KG: ‘Er zijn diverse stukken op Stichtingsniveau, maar om het
toepasbaar te laten zijn op school is er een 'draaiboek' gemaakt dat
we als team en ouders als praktische leidraad kunnen gebruiken.
Zouden jullie dit document als MR willen bekijken met de vraag of het
duidelijk genoeg is voor ouders? Dan kan het daarna op onze
websites.’ Graag voorafgaand aan de vergadering te hebben
doorgenomen (zie bijlage mail)
- Voorafgaand aan het inspectieonderzoek, komt Verus om een audit af
te nemen op De Regenboog en de Mariaschool. Dit is op 19 maart.
Welke ouder is beschikbaar?

Besluit(en) /
afspraken:
(niet altijd van
toepassing)

Actie:




Wat
Wie
Wanneer

Agendapunt:
Onderwerp / vraag
Zo concreet mogelijk
De aanleiding kun je
hier ook in kwijt.

Nr.

Inbrenger &
Tijd:
Wie &
min

Bedoeling
van
behandeling
agendapunt:

Informatie / Voorstellen / Adviezen:
Hierin kun je de info inzetten /
als je al een voorstel / advies hebt kun je die hier kwijt (ook als je niet
aanwezig kunt zijn op de vergadering)

Ter informatie /
Ter bespreking /
Besluit / Advies/
Ter goedkeuring

- Het MT is al bezig met het formatieplan. Het proces wordt toegelicht
(Groepsdoorbrekend, vernieuwend…)
- Deelname 2 personen MR (1 Maria en 1 Regenboog) aan
Kwaliteitskring. Wie-o-wie?

4

MARAP

10 min

Ter informatie

5

Groeien Regenboog

10 min

Ter bespreking

6

Presentatie
‘Koersplan van de
Waarden’

25 min

Ter informatie

7

GMR

10 min

Ter informatie

8

Rondvraag

5 min

-

De MARAP is op 15-12-2018 verspreid
Zijn hier nog vragen over?
Leerlingenstop
Wachtlijst
Vragen?

-

PP door MK over Koersplan 2019-2023 en verder
‘School-eigen-koers-plan’
Gelegenheid tot het stellen van vragen
WJB neemt ons mee

Besluit(en) /
afspraken:
(niet altijd van
toepassing)

Actie:




Wat
Wie
Wanneer

