Datum
Voorzitter
Notulist
Gast
Aanwezig
Afwezig

: 16-6-2020
: BB
: WJB
: VR (nieuwe MR-lid, van harte welkom!)
: (WC), (NE), (AG), (LD), (WJB), (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

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)

Welkom aan Vera
0

1

2

3

4

5

+ Stand van zaken
nieuwe MR-leden 20202021
Notulen vorige
vergadering
12-05-2020
(opmerkingen en
acties)
Mededelingen en
rondvraag (zakelijk en
persoonlijk)

Vaststellen van de
definitieve agenda
Doorgeschoven
agendapunt van 1205-2020:
Bezuinigingen stichting
breed
Formatie Regenboog
en Maria

-

2 Ouders Maria, 3 ouders Regenboog
2 Leerkrachten Maria, 3 leerkrachten Regenboog
Nog geen voorzitter gekozen. Wie biedt zich aan? ;)

Allen
10 min

-

Terugkomen op schoolreis (terugkoppeling van ouders)
Ouderbijdrage
Globale planning agendapunten MR

Allen
10 min

-

Wie heeft iets voor de rondvraag?
Wie schrijft een stukje voor de nieuwsbrief?

-

Meer duidelijkheid over bezuinigingen door de Stichting wat
ook direct invloed heeft op de personele bezetting van beide
scholen (nog geen bevestiging van gekregen dat dit doorgaat)

-

Delen komend schooljaar
Blik naar schooljaar 21-22

Allen
5 min

5 min
Allen
10 min

15 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

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)

-

Zijn er toevoegingen of kunnen er dingen weg? (voor 30-6
graag reactie)
Inzet M.v.K.
Delen komend schooljaar
Studiedagen komend schooljaar toelichten
Noodplan schooluren start nieuwe jaar i.v.m. Corona
maatregelen (indien nodig) toelichten
Yeelo (zaakvakken)
Karakter (technisch lezen)

Allen
15 min

-

Wat nemen we mee, wat laten we achter.

Jaarverslag MR

5 min

-

Wie neemt dit op zich?

11

Vragen/opmerkingen
vanuit ouders

Allen
5 min

-

Vraag uitgezet bij klassenouders Regenboog en Maria. Hoe
kunnen we dit anders vormgeven?

12

Nieuwe data MR
vergadering volgend
schooljaar

5 min

-

Inplannen (voorkeur niet naar dinsdag)

13

GMR

14

Rondvraag

6

Schoolgids

5 min

7

Urenverantwoording
schooljaar 20-21

15 min

8

Nieuwe methodes

5 min

9

Evaluatie functioneren
MR

10

Allen
10
minuten
Allen
5 min

-

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

