MR

Notulen MR vergadering 03-09-2019
Aanwezig: Sjoerd, Helen, Greetje, Adil, Martijn

01. Opening en vaststelling agenda
• Rolverdeling MR: We heten Adil Kanoun welkom. Officieel is hij nog geen lid van de
MR. Hij stelt zich kandidaat als voorzitter
• Greetje verzorgt notulen en zet deze na goedkeuring door naar Annelies Bijvelds en
vz OR (Marion vd Pol). Sjoerd ligt toe hoe hij en Minet de rolverdeling hebben
verdeeld.
• Verkiezing voor nieuw MR-lid: We bespreken de inhoud van de brief met de
kandidaatstelling er uit. Sjoerd past de brief aan en verstuurt deze vrijdag via Parro.
02. Notulen vorige vergadering
Nvt
03. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
Begroting volgt volgende keer.
Terugkoppeling Schoolplan voor de komende 4 jaar > deadline november
04. Ingekomen stukken/post(bus)
Postbus is leeg. Sjoerd gaat achter MR-mail aan.
05. ARBO
• Ontruimingsoefeningen: 2 ontruimingen zijn ingepland. Ook omdat de Uilenbrink in
het gebouw zit belangrijk om dit zorgvuldig aan te pakken en samen te oefenen.
• BHV: op vrijdag 13-09 volgt het voltallige BHV-praktijkcursus. Dan is een groot deel
vh team BHV- er
06. GMR: Jean-Paul van Gogh is dit jaar ook ons contactpersoon. Mail van de GMR is
doorgestuurd naar Adil en Sjoerd.
07. Vragen aan Directie
Nvt

08. Zaken voor advies en instemming
Nvt

09. Speerpunten/ Actielijst
• YAG: Gedragsprotocol
• Continurooster: waar met iets nieuws wordt gestart, loop je vaak ook tegen
veranderingen aan die wat ruis kunnen veroorzaken. Onderwerp ‘koek’ is de laatste
weken onderwerp van gesprek geweest. Ouders en leerkrachten zijn allemaal op de
hoogte van afspraken. Duidelijke kaders zorgen bij iedereen voor duidelijkheid.
• Veiligheid rondom school: bestemming ‘ spelen’ zit op grasveldje bij het
basketbalveld. Sjoerd neemt contact op met gemeente over parkeren/ handhaven
• RI&E ? Rol MR?
• Conceptvorming
• Engels
10. Rondvraag
Nvt
11. Sluiting om 20.10 uur
Volgende vergadering is op 08-10-2019

