Datum
Voorzitter
Notulist
Tijdbewaker
Gast
Aanwezig
Afwezig

: 17-09-2019
: Léanne Hartman
:?
:?
:: (WC), (MK), (NE), (RL), (AG), (MU), (SS), (JO) en (LH)
: (LS), (LD), (WJB)

Agendapunt:
Onderwerp / vraag
Zo concreet mogelijk
De aanleiding kun je
hier ook in kwijt.

Nr.

1

Notulen vorige
vergadering
25-06-2019
(opmerkingen en
acties)

Inbrenger
Tijd:
Wie & min

Informatie / Voorstellen / Adviezen:
Hierin kun je de info inzetten /
als je al een voorstel / advies hebt kun je die hier kwijt (ook als je niet
aanwezig kunt zijn op de vergadering)

Allen
5 min

-

2

3
4
5

Mededelingen en
rondvraag (zakelijk
en persoonlijk)

Allen 10
min

Vaststellen van de
definitieve agenda
Evaluatie informatie
avond

Team
5 min
Allen
10 min
Roeland
60 min

Uitslag audit Verus

-

Vraag: (Wanneer) plannen we de 4 uur durende MR cursus in
gegeven door Wendy?
Communicatie
 Afwezigheid Marleen
 Invulling informatieavond

Besluit(en) /
afspraken:
(niet altijd van
toepassing)

Actie:




Wat
Wie
Wanneer

Agendapunt:
Onderwerp / vraag
Zo concreet mogelijk
De aanleiding kun je
hier ook in kwijt.

Nr.

Inbrenger
Tijd:
Wie & min

6

Schoolgids

Allen
10 min

7

Jaarbeleid

Allen
10 min

8

Vragen/opmerkingen
vanuit klassenouders

Allen
10 min

9

Rondvraag

Informatie / Voorstellen / Adviezen:
Hierin kun je de info inzetten /
als je al een voorstel / advies hebt kun je die hier kwijt (ook als je niet
aanwezig kunt zijn op de vergadering)

-

Gemaild door Mascha op 06-09-2019
Graag van tevoren doornemen
Aanpassingen worden doorgenomen
Taak MR: Goedkeuren
Gemaild door Mascha p[ 06-09-2019
Graag van tevoren doornemen
Zijn er nog vragen?

-

Zijn er n.a.v. het mailtje door de klassenouders
bespreekpunten voor in de MR-vergadering?

Allen
5 min

Mogelijke onderwerpen voor volgende MR-vergadering dinsdag 26 november (Maria)
1

OF
Verder met
coöperatieve
werkvorm ‘Hoe
kunnen we ouders
meer betrekken bij
Koersplan?’ (Yes,
Maybe, No)

2

OF
Brainstormen inhoud
MR vergaderingen

-

Verder met coöperatieve werkvorm MR-vergadering 21-05-2019

-

In piramide aangeven welke onderwerpen we belangrijk vinden
om te bespreken in de MR?

Allen
20 min

Allen
20 Min

Besluit(en) /
afspraken:
(niet altijd van
toepassing)

Actie:




Wat
Wie
Wanneer

