Notulen MR-vergadering van maandag 14 maart 2018, 20:00
Locatie: Mr. Rinkstraat 19, Tiel, telefoon: 0344-632757

Leden MR:
Jeannette Jansen
Sophia van Zuilen
Sabah Boudkhil
Monique Cools

personeelsgeleding MR
personeelsgeleding MR ( ziek)
oudergeleding MR
oudergeleding MR, voorzitter

Directie:
Mariëlle Klasen
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Opening
a.

Anita Caliwag wil een keer meekijken bij de MR. V oor volgende vergadering
uitnodigen.

b.

MR heeft geen eigen email adres. Mariëlle gaat dit navragen, denkt zelf dat deze
email er wel was, maar nooit geactiveerd is.

Directiezaken
a.
b.
c.

Bespreking directiedeel notulen 18 januari 2018
Goedgekeurd
Bespreking directiedeel actiepuntenlijst 18 januari 2018
Geen actiepunten
Bespreking directiedeel jaarplanning:
Geen bijzonderheden

d.

Mededelingen & rondvraag directie
 Groepen 1, 2 A en 3 gaan binnenkort Parro uit proberen.
 Mariëlle geeft aan dat er 2 moeders zich hebben opgegeven als
gast vrouwen voor de ouderkamer.
 Jaarplan is met de best uurder van De Regenboog besproken. Er is een
klap op gegeven.
 Programma voor de openbare schoolweek (Open dag) is klaar
 De werkgroep Ouderbet rokkenheid is gevormd (Elma, Dami, Karin en
Marielle)
 Verder geen bijzonderheden bet reft school ont wikkelingen

e.

Vaststellen komende vergaderdatum: 9 mei 2018

3. MR zaken
a.

Bespreking MR-deel notulen 18 januari 2018
Goedgekeurd

b.

Bespreking MR-deel actiepuntenlijst 18 januari 2018
 De goedgekeurde notulen moeten naar Mariëlle gestuurd worden samen
met het jaarverslag. Dit kan zij dan op de website plaatsen.
 De actielijst is verder doorgenomen en nieuwe punten worden bijgevoegd.
Zie bijlage!
 In het komende weekbulletin stelt Jeannette zich voor middels een stuk,
daarna is Sabah aan de beurt.

c.

Bespreking MR-deel jaarplanning:
 Missie en visie
De oude missie/ visie is niet meer helemaal helder bij de huidige MR-leden.
Sabah gaat een concept maken van een nieuwe Missie en V isie van de MR.
V olgende vergadering gaan we dit bespreken


Nieuw lid voor de MR
Er moet officieel een oproep komen voor nieuwe MR leden
Er moet een vacature geplaatst gaan worden. De communicatie gaat via
het week bulletin
Monique gaat het stappenplan van de verkiezingen doorsturen naar ons.
V erder gaat ze alvast een oproep doen in het wegenbulletin voor de
meivakantie.
Monique gaat Anita Caliwag ook persoonlijk benaderen om haar uit te
nodigen



Evaluatie MR
Sabah geeft aan behoefte te hebben aan een MR- training
Jeannette geeft aan dat de tijdsbewaking wat professioneler kan, we wijken
vaak af
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GMR zaken
Notulen, managementrapportages en overige stukken
a.
Eventueel te bespreken punten:
 Eveline Wilbrink na de zomervakant ie een keer uit nodigen om ons t e
informeren over de GMR.
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Binnengekomen post
a.
Eventueel te bespreken punten:
Geen bijzonderheden in het laat st e MR-blad. Sabah gaat informeren of we een
digit aal abonnement kunnen ont vangen
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag
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Sluiting

