NOTULEN MR VERGADERING 4 DECEMBER 2018
Aanwezig: Marcel, Trudy, Jorien, Martine, Bas, Maaike, Marc, Simone, Alice, Nicole.
Afwezig: -

1. Notulen 1 oktober.
 Er komt een nieuwe partner voor de website (naam is nog niet bekend).
2. Voorstellen nieuwe leden MR
 Marcel geeft uitleg over het ontstaan van de MR, dat deze is ontstaan vanuit de fusie van
De Akker, Alfrink en de Titus. De Akker is zelfstandig geworden met een eigen MR. Nu
moet hier ook een nieuwe MR worden vormgegeven. Deze bestaat uit 2 ouders van elke
locatie en 2 leerkrachten. Nu is er eigenlijk voor de locatie Titus 1 ouder teveel maar we
besluiten 3 ouders te behouden (daar Marc aangeeft misschien te stoppen) alleen bij
eventuele stemming zal er 1 ouder niet mee mogen stemmen. Marcel en Trudy zitten
erbij als adviserend lid.
 De leden van de MR stellen zich voor
 Marcel geeft uitleg over de taken van de MR, de taken worden verdeeld.
 Secretaris: Nicole
 Voorzitter: is een taak voor een ouder, hier wordt over nagedacht en in de volgende
vergadering besloten wie dat gaat worden.
3. Continurooster
 Er is een uitleg over de voorstellen n.a.v. 4 gelijke dagen model waar vanuit de stemming
voor is gekozen.
 Er wordt aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar voorstel 1 waarbij de leerlingen van
groep 1 op vrijdag niet naar school gaan.
 Leerkrachten gaan bij collega’s vragen waar bij hen de voorkeur ligt qua eindtijd.
 Marcel doet namens de MR een schoolgemak uit waarin wordt aangegeven dat in januari
definitief wordt besloten welk voorstel wordt gekozen. Hierbij wordt dan ook
aangegeven dat dit (voorlopig) voor één schooljaar is om zo nog eventuele aanpassingen
te kunnen doen.
4. W.v.t.t.k
 In GMR is gesproken over communicatie wat betreft privacy gevoelige informatie
 Nieuwe data MR vergaderingen
 Maandag 28 januari
 Maandag 8 april
 Woensdag 5 juni (formatie)
5. Rondvraag
 Maandag 21 januari start een MR cursus voor nieuwe leden. Hier kun je als nieuw lid aan
meedoen.

