Notulen MR vergadering 07-10-2019
1. Opening
Om 19:31 branden we los, Marjet is er vandaag niet bij.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 03-09-2019
Zonder omhaal goedgekeurd.
3. MR jaarverslag 2018-2019
Erick en Eelse moeten nog tekenen, verder is het goed.
4. Slapende leden: feit of fictie?
Nut en noodzaak worden besproken, voor- en tegen argumenten vliegen over de
tafel. Een ding is wel duidelijk: het aantal leden in de oudergeleding dient even
groot te zijn als het aantal leden in de personeelsgeleding.
We komen met het voorstel om het reglement aan te passen: van 6 naar 4 leden.
Dit zullen we aan Marjet en de slapende leden Anneke en Inge voorleggen voor
input.

Aanwezigheid Mirjam:
Vindt zonder daadwerkelijke aanwezigheid van Mirjam plaats, maar Cressida is ingelicht
over de relevante zaken dus de punten kunnen wel gewoon besproken worden.
5. Jaarplan 2019-2020
Dit bleek onterecht nog op de agenda te staan en is daarom overgeslagen.
6. Overblijf update
Cressida geeft een samenvatting namens Mirjam. Er is overleg met ouders
geweest, daar zijn ideeën uit voortgekomen die nog nader onderzocht worden –
alle opties zijn nog open. Er komt sowieso een ouderraadpleging waar als het
goed is de 2 beste opties aan de ouders voorgelegd worden voordat er een
definitief besluit genomen is. Kinderstralen blijft het doen tot er een oplossing is
gevonden.

7. Binnengekomen post
a. Mail Anneke m.b.t. meekijker, slapende leden en HR
Dit is reeds meegenomen in de discussie bij punt 4.
b. VOO uitnodiging regionale medezeggenschapsbijeenkomsten Assen 17-10
of Den Bosch 28-10
Ter kennisgeving.
c. GMR uitnodiging MR-GMR avond 16-10 m.b.t. toekomst SOPOH-scholen
Deze avond is ook bedoeld als input MR-ren van SOPOH over het
toekomstplan. Erick gaat misschien, evenals Marjet.
8. Rondvraag en/of mededelingen
a. Aanpassingen HR
Is bij punt 4. ook besproken
Verder was er interesse van Michiel, de vader van Lexie en Hailey, om als ouder
in de MR te komen. Dit is besproken, maar vanuit het oogpunt van rust en
overzicht blijft Eelse gewoon op zijn positie.

9.

Sluiting
Is om 20:20
De volgende vergadering is op 16 december

