Notulen MR vergadering 03-09-2019
1. Opening
Dit gebeurt om 19:39 in aanwezigheid van de volledige MR.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 09-07-2019
Zonder omlopen goedgekeurd.
3. Vergaderrooster MR 2019-2020
Cressida heeft een opzet gemaakt, en na de agenda’s naast elkaar te hebben
gelegd en enig overleg zijn daar de volgende data uitgerold:
a. 7 oktober
b. 16 december (met als focuspunt de begroting)
c. 2 maart
d. 20 april (geopperd wordt het idee hier een OR-MR overleg bij te doen)
e. 22 juni
Er volgt een discussie aangaande slapende MR-leden in het algemeen en of we
daar iets mee moeten c.q. willen. We laten het nu zo, laten dit even indalen om
later wellicht terug op de agenda te zetten.
4. MR jaarverslag 2018-2019
Dit wordt besproken en ter plaatse doorgenomen. We krijgen nog een definitieve
versie per mail die we dan officieel goed kunnen keuren.

Aanwezigheid Mirjam:
5. Schoolplan 2019-2023
We nemen deze bladzijde voor bladzijde door, inclusief de bijlagen, met kleine
aanpassingen ten gevolge die Mirjam live meteen toepast. Er is een discussie
over het kwaliteitsbeleid maar besloten wordt het zo te laten als het er staat. De
gehele MR verleent haar instemming.
6. Jaarplan 2019-2020
Doorgenomen en besproken.
7. Overblijf update
Kinderstralen is het nieuwe jaar voortvarend begonnen en lijkt op de goede weg
te zijn. Desondanks is er een denktank sessie met enkele (5) ouders geweest met
betrekking tot de toekomst van onze tussenschoolse opvang. Daar zijn enkele
interessante ideeën uit gekomen, dewelke nu in een exploratieve fase zitten
waarna over enkele weken een vervolgsessie gepland is. Verder is het afwachten
hoe en of de verbetering aan de kant van Kinderstralen zich ontwikkelt.

8. Binnengekomen post
Slechts enkele verdwaalde motten kwamen tevoorschijn bij het openen van de
MR mailbox, er was geen post.
9. Rondvraag en/of mededelingen
Als toevoeging wordt nog het plan van aanpak van cognitief talent besproken
welke opgesteld is naar aanleiding van het advies van de MR. Dit plan ziet er
goed uit.

10. Sluiting
De sluiting van de vergadering is om 21:05 uur. De volgende vergadering is op
maandag 7 oktober.

Actiepunten
-

