Besluiten Openbare Vergadering MR

Datum: 29-11-2016
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Boerenpad personeelskamer
Uitgenodigd: Erwin Kamminga, Marjon Auceps, Danielle van Holst, Andre Lammers,
Caroline Verboom, Loes Gloudi, Krista Leppiko, Anita Buijs, Marjoleine Wezemer – de
Boer
Voorzitter: Marjon
Secretaris: Marjoleine afwezig

Omschrijving
agendapunt

Omschrijving/toelichting/besluit

1. Opening
2. Notulen

Welkom
Notulen vergadering 19-09-2016 en 31-10-2016 worden
vastgesteld. Vanaf nu worden ze in het format genotuleerd.
Danielle mailt de notulen van 19-09 en 31-10 naar
Jacqueline.
- Actiepuntenlijst MR: is nagekeken. Caroline past hem
aan.

3. Ingekomen/
uitgaande stukken

4. Punten
MR→(B)MT:

-

5. Punten

-

Van Dalton naar Next Generation Learning. Staat
uitgebreid in de Flits. Het roept nog vragen op. In
Maart komt er een film waarin meer duidelijkheid
komt. Het team is nog in ontwikkeling. We herhalen
veel dat we geen Daltonschool meer zijn, maar de
Dalton principes wel blijven doen. Steeds komt
hierover iets in de Flits en of in de maandmemo.

-

Procedure 5-gelijke-dagen-model; Er is tijd en ruimte
voor geweest om te reageren. Er is geen reactie van
ouders geen geweest.

-

In de Flits komt steeds het emailadres van de mr.
Het bestuur is zich aan het oriënteren om met andere
schoolbesturen te gaan samenwerken.

(B)MT→MR

6. GMR

Cursus MR (handout Marjoleine volgende
vergadering bespreken)
Jaarverslag en -plan MR; schuift door naar de
volgende vergadering.
Meerjarenbegroting: Suggestie om bij beide scholen
te schrijven dat ze kwalitatief goed onderwijs geven.
Andre neemt dit mee in het overleg naar Vera.
Goed advies volgens de Mr. Voor de volgende
vergadering met de gemeenteraad, moet iemand van
het bestuur aanwezig zijn. De gmr moet via de
secretaris schriftelijk doorgeven dat het een goed
advies.

7. Algemene Zaken

8. Rondvraag en
Sluiting

-

werkgroepen
financiën
verkeer
personeel
VVO
Dalton
Huisvesting: Houten gebouw: is van de gemeente. Uit
een onderzoek is gebleken dat ruim 2 ton kost om het
gebouw weer bewoonbaar te maken. Het schoolplein
waar de peuterspeelzaal gebruikt van maakt, is
afgekeurd door de GGD.

Loes vraagt aan Leonora of ze de notulen van de gmr
doorstuurt naar de mr.

