Notulen MR vergadering 6 Maart 2018

Aanwezig: Personeelsgeleding

: Maaike [voorzitter]
: Martine

Oudergeleding

: Esther [notulist]
: Bert

Gast

: Elly Tang [ GMR]

Afwezig: Directie

: Tom

1. Opening en vaststellen agenda en welkom
Maaike verwelkomt iedereen. Elly Tang van de GMR bedankt
ze dat ze aanwezig is vanavond.

2. Goedkeuring notulen/actielijst
De notulen van 9 Januari 2018 bespreken we met zijn allen en
wordt goedgekeurd. Esther mailt deze z.s.m. naar Florieke
zodat zei hem op de website van de Klim-Op kan zetten.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn wat MR tijdschriften gekomen, deze doen we in de
MR map en de oude tijdschriften zijn er uitgehaald. Map is
bij Esther ze geeft hem door aan Bert.
Er is een email binnen gekomen met een klacht over glutenvrij
eten. Deze nemen we gezamenlijk door. De directie en wij als
MR staan niet achter het besluit van de OR. We gaan aan
Elles vragen of ze het opnieuw in de OR wil gaan bespreken en
in overleg wil gaan met de ouders.

4. GMR; toelichting financieel jaarrapport door Elly Tang
De begroting van het bestuur bureau is toegelicht door Elly
Tang. De begroting is het budget. Niet alles is specifiek
benoemd. De bovenschoolse kosten zijn hoog.
Present is lid van het AOB, indien we dit nodig hebben kunnen
we het lidmaatschap nummer navragen.

5. Begroting Klim-Op
Begroting heeft Annet uitleg over gegeven.

6. Fusie met ’t Vierspan
Tom heeft een burn-out, Jan is nu waarnemend directeur.

7. Mededelingen directie
Bij de volgende vergadering is Jan ook aanwezig.
Het ouderportal wordt even geparkeerd i.v.m. drukte nu Tom
ziek is.
Maaike gaat morgen naar Tom, ze neemt namens de MR een
bos bloemen mee.

8. Rondvraag
Elly: Ik vond het leuk om een keer bij de vergadering te zijn.
Voor vragen kunnen jullie altijd bij terecht.

Bert: x
Esther: Nieuwe datum MR vergadering plannen, wordt dinsdag 24 april.
Martine: x

