Datum
Voorzitter
Notulist
Gast
Aanwezig
Afwezig

: 12-05-2020
:
:
:
: (WC), (NE), (AG), (LD), (WJB), (SS), (MU), (JO), (DB), (BB), (MS), (MH)
: (MK), (LH)

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

Nr.

Inbrenger &
Tijd:
Wie &
min

0

Kibeo

Allen
15 min

1

Notulen vorige
vergadering
03-03-2020
(opmerkingen en
acties)

Allen
5 min

2

Mededelingen en
rondvraag (zakelijk en
persoonlijk)

Allen
15 min

3

Vaststellen van de
definitieve agenda

Team
5 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)

Let op: MR-leden Regenboog starten al om 19.15!
- Kennismaken met Leandra (nieuwe leidinggevende Kibeo)
- Kibeo en Regenboog willen graag meer samenwerken, welke
lijntjes lopen er tot nu toe?
- Welke punten spelen bij ouders?

4

5
6

Ouderbijdrage
Formatie Regenboog
en Maria
Doorgeschoven
agendapunt van 0303-2020:

-

Dit schooljaar gaan de kinderen ivm Corona niet meer op
schoolreisje, maar de ouderbijdrage is daar al wel voor
betaald.
MT licht ideeën toe (uitjes passend bij onderwijsprogramma)

-

MT licht toe

-

Meer duidelijkheid over bezuinigingen door de Stichting wat
ook direct invloed heeft op de personele bezetting van beide
scholen

10 min

10 min
Allen
10 min

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

Bezuinigingen stichting
breed

7

Stand van zaken
nieuwe MR-leden
2020-2021

9

Vragen/opmerkingen
vanuit ouders

10

Globale planning MRagendapunten

11

GMR

12

Rondvraag

Allen
15 min

Allen
15 min

Allen
15 min

Allen
10
minuten
Allen
5 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)

-

MT licht toe

-

2 Ouders Maria, 3 ouders Regenboog
2 Leerkrachten Maria, 3 leerkrachten Maria
Nieuwe voorzitter

-

Vraag uitgezet bij klassenouders Regenboog en Maria.

-

In de vorige vergadering is gevraagd om voor komend
schooljaar een globale planning te maken met agendapunten
MR-vergaderingen
Hieronder is een concept vergaderschema gemaakt.
Graag aanvulling/wijzigingen aanbrengen.

-

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

Actie:




Wat
Wie
Wanneer

Concept vergaderschema MR schooljaar 2020-2021

Datum vergadering:

1e Vergadering

Bespreekpunten:

-

2e Vergadering

OR en TSO begroting
(incl vaststelling ouderbijdrage)
Jaarplanning MR
Taakverdeling MR
Schoolveiligheidplan

Overleg ouderparticipatie/ICT
(OMR)
PMR: taakbeleid en Personeelsbeleid

3e Vergadering

-

Begroting: MARAP
Terugkoppeling ouderparticipatie ICT

4e Vergadering

-

Evaluatie TSO
Concept formatieplan
Meerjaren beleidsplan
Financieel jaarverslag

5e Vergadering

-

Budgetbrief formatie delen
Evaluatie taakbeleid lopend schooljaar
Personeelsbeleid (PMR)
Evaluatie ouderparticipatie en ICT (contact met ouders)

6e Vergadering

-

Nascholing (onderdeel van beleidsevaluatie)
Nieuwe MR-leden?

7e Vergadering

-

Schoolgids
Evaluatie Strategisch beleidsplan
Definitief formatieplan
Evaluatie functioneren MR
Concept jaarverslag MR

