Notulen MR vergadering 7 november 2017

Aanwezig: Personeelsgeleding

Oudergeleding

: Maaike [voorzitter]

: Esther [notulist]
: Bert

Directie

: Tom

Afwezig: Personeelsgeleding

: Martine

1. Opening en vaststellen agenda en welkom Elly Tang van de
GMR
Maaike verwelkomt iedereen, Elly Tang van de GMR is er nog
niet om 19.30 uur. Ze zou vanavond de vergadering bijwonen
om kennis te maken met elkaar, helaas krijgen we een email
dat ze het niet gaat redden.

2. Goedkeuring notulen/actielijst
De notulen van 3 oktober 2017 bespreken we met zijn allen
en wordt goedgekeurd. Esther mailt deze z.s.m. naar Tom
zodat die hem op de website van de klim-op kan zetten.
De actielijst nemen we door, Maaike heeft weer contact
opgenomen met het bestuur i.v.m. de AOB lidmaatschap. Nog
steeds geen antwoord.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn wat MR tijdschriften gekomen, deze doen we in de
MR map en de oude tijdschriften zijn er uitgehaald.

4. GMR
Schuiven we door naar volgende vergadering, als Elly Tang er
bij is.

5. Foto maken van de MR-leden voor op de site
Schuiven we door naar de volgende vergadering, als Martine
er ook bij is.

6. Vaststellen schoolgids
Iedereen heeft zijn deel gelezen, we hebben wat op en
aanmerkingen doorgenomen met elkaar. Er wordt een
aanpassing gedaan in de schoolgids.

7. Financieel jaarverslag MR
Gezamenlijk doorgenomen.

8. Schooljaarplan 2017/2018
Deze hebben we allemaal gekregen. Tom geeft aan dat deze
door hem herschreven moet worden. Het lijkt te veel op het
vorige schooljaarplan. Elke 4 jaar moet er een nieuw plan
gemaakt worden.

9. Mededelingen directie
De stakingsactie van 5 oktober was een boodschap om meer
mensen te krijgen in het onderwijs. Dat er een eerlijk salaris
komt, werkdruk te hoog is. Er zullen zeker vervolgacties
komen.

10.
Concept begroting
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

11.
Rondvraag
Bert: Wanneer is de website af? Die is waarschijnlijk voor de
kerstvakantie in de lucht.
Esther: Foto’s van kinderen op internet, komt nog steeds voor
dat ouders dat niet willen. Tom geeft aan dat er een nieuwe
brief naar de ouders gaat, waar opnieuw de vraag gesteld
wordt.
Martine: x
Maaike: x

