Notulen MR vergadering van 9-10-12
Aanwezig:
Helen, Bert, Antonette, Renee, Josefine, Theo en Peter
Afwezig m.k.: Paul en Volkmar
1. Opening
Bert opent om 20.00 uur.
2. Notulen vorige vergadering
Worden goedgekeurd en mogen op de website worden geplaatst.
3. Kandidaten MR
Er hebben zich maar liefst vijf kandidaten gemeld (waarvan één onder
voorbehoud) voor de nieuw te vormen MR.
Dit betekent dat er verkiezingen gehouden moeten worden.
We vragen deze ouders/kandidaten om zich middels een korte, geschreven
motivatie te presenteren. Bert gaat de ouders hiervoor benaderen.
Deze motivaties moeten vóór 26 okt. bij de MR binnen zijn.
Deze motivaties worden samengevoegd in een brief aan alle ouders. Middels een
strookje aan deze brief kunnen ouders hun stem uitbrengen.
Begin november zouden alle stembriefjes binnen moeten kunnen zijn.
Mochten er na contact met Bert nog mensen afvallen, dan zouden de
verkiezingen nog kunnen komen te vervallen.
4. Mededelingen directie
Theo geeft aan dat het formatieplaatje 2012-2013 nog niet op papier staat.
Door ons leerlingenaantal (en de onduidelijkheid hierover tot nu toe) moeten we
dit schooljaar nog een stukje formatie inleveren. Zodra dit alles duidelijk is en
op papier staat komt dit plaatje terug in de MR.
De formatie had natuurlijk al lang geleden sluitend moeten zijn, maar Theo geeft
aan dat er verschillende redenen zijn waarom dat dit schooljaar nog niet gelukt
is.

Verder is Theo erg tevreden over de gang van zaken op onze nieuwe school. Op
alle fronten loopt het goed en is er reden tot positivisme!
Tot slot geeft Theo aan dat er een werkgroep communicatie is die zich
binnenkort gaat buigen over o.a. de nieuwsbrief en in welke vorm/frequentie
deze voortaan naar buiten komt.
5. Ontwikkelingen GMR
Josefien doet verslag van de ontwikkelingen op het gebied van het zgn. Sociaal
plan binnen de Stichting zoals die besproken zijn in de GMR.
Verder is er in de GMR gesproken over het ziekteverzuim en het financiële
plaatje van de Stichting.
6. Actiepunten korte termijn
-Organiseren verkiezingen (indien nodig)
-Nieuwe statuten en reglement opstellen (als de nieuwe MR actief is)
-Bezoek afscheidsreceptie Thalja Kors (Bert en teamgeleding)
-Uitzoeken financiën van beide oud MR’s (Ook met het oog op de eventuele
aanschaf van sportshirts ed. voor de kinderen)
7. Rondvraag
Leeg
8. Sluiting
Bert sluit om 21.00 uur
Volgende vergadering op woensdag 21 november 2012 om 19.30 uur
Gegroet,
Peter

