Datum
Voorzitter
Notulist
Tijdbewaker
Gast
Aanwezig
Afwezig

: 21-05-2019
: LH
: WJB
:
:: (MB), (WC), (MK), (NE), (RL), (AG), (SA), (MU), (LS), (WJB), (SS), (LH)
:

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

Nr.

Inbrenger &
Tijd:
Wie & min

1

Notulen vorige
vergadering
(opmerkingen en
acties)

2

Mededelingen en
rondvraag (zakelijk
en persoonlijk)

Allen
5 min

Vaststellen van de
definitieve agenda
Toelichting
formatieplan

Team
5 min
MT
20 min

Verdere toelichting
Koersplan

MT
20 min

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)

Allen
5 min

-

3
4

5

-

-

PN komt 25 juni (laatste MR vergadering dit schooljaar) voor
toelichting op trendanalyse
Oproep nieuwe ouders voor MR is op 17 mei geplaatst door
MU

Inzet werkdrukgelden
Inzet onderwijsassistenten
Event managers
Enz.
De stichting heeft een Koersplan (4 jaren plan) en
Regenboog/Maria hebben hun eigen Koersplan gemaakt .
Deze bestaat uit 7 bouwstenen.

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

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)

6

Coöperatieve
werkvorm Koersplan

Allen
25 min

-

7

9

Toelichting
werkverdelingsplan
Stand van zaken
onderzoek Verus
GMR

10

Rondvraag

8

MT
10 min
MT/Allen
10 min
WJ
15 min
Allen
5 min

Dit is creatief uitgewerkt (zie foto onder de agenda) en wordt
tijdens deze MR-vergadering toegelicht.
Het leek MU en LHleuk om middels een werkvorm te bekijken
hoe we ouders kunnen betrekken bij dit Koersplan
RL…verras ons! 😊

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

Actie:




Wat
Wie
Wanneer

