Notulen MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

1.

Agendapunten
Opening

2

Notulen vorige vergadering

3

Mededelingen

4

Vaststellen vergaderdata

16-09-2019
19.30 uur – 21.00 uur
Basisschool Octa
Nicole, Anne-Marie, Danny, Petra, Floris, Christian en Reinier

Aandachtspunten/ opmerkingen
Alle leden stellen zich voor vanwege de nieuwe samenstelling van de MR. Er wordt
vastgesteld dat Petra waar mogelijk aan zal sluiten bij de vergaderingen van de MR
om deze te informeren.

Actie door
Alle leden

Vaststellen

Vastgesteld.
Er wordt besproken dat de meest recente notulen op de nieuwe website worden
gezet zodat ouders deze kunnen inzien.

Alle leden

Informeren

Petra geeft aan dat er een heel aantal documenten richting de MR zullen worden
gestuurd ter bespreking. Veelal documenten die de MR vorig jaar al heeft ingezien,
maar die op een aantal punten zijn aangepast. Deze documenten zullen in de
volgende vergadering ter bespreking worden ingebracht.

Vaststellen

De volgende data zijn vastgesteld:
16 september 2019
18 november 2019
3 februari 2020
20 april 2020
15 juni 2020
6 juli 2020 (onder voorbehoud)

Petra

Alle leden

5

Rollen in MR

Vaststellen

Danny Kempers is de nieuwe voorzitter van de MR. Reinier Wassink is de nieuwe
secretaris. Het mailadres van de MR zal aan hem worden gekoppeld.

Alle leden
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Mededelingen vanuit de GMR

Er heeft nog geen GMR vergadering plaatsgevonden.

Christian
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Jaarverslag

Informeren/
bespreken
Bespreken

Het jaarverslag van de MR is besproken en zal worden gedeeld met de ouders.

Alle leden
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Inventariseren onderwerpen voor
de komende vergaderingen

9

Rondvraag

Bespreken/
vaststellen

Naast de documenten die ieder jaar worden besproken wil de MR zeker laten
terugkomen in de vergaderingen van dit jaar;
• De nieuwe website
• Het meerjarenplan
• Het vervangingsbeleid
• Het beleid m.b.t. de toekomst van Octa, denk aan groei, kwaliteit het
gebouw en de ruimte rondom de school
• De visie op digitale methodes
• Ouderbetrokkenheid/ oudertevredenheid
• Opbrengsten en Cito groep 8
• Rooster van aan- en aftreden MR
•
•
•

10

Sluiting

Reinier vraagt of er binnen Pro8 mogelijkheden zijn voor een cursus MR.
Anne Marie zal dit navragen bij Babette
Reinier vraagt of er ergens de taken voor de MR beschreven staan. Floris
zoekt dit op.
Christian geeft aan dat er weer veel gefietst wordt op het plein waardoor
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan
Om 20:37 uur sluit Danny de vergadering

Alle leden

Alle leden

