Notulen vergadering medezeggenschapsraad

05-06-2018

01. Opening
De vergadering wordt geopend.
02. Notulen 03-04-2018
Geen op- en of aanmerkingen, dus goedgekeurd.
03. Binnengekomen post
 Notulen Oudervereniging 16-04-2018
 Agenda onderwerpen LOC
 Jaarverslag GMR 2017-2018
 Jaarplanning GMR 2018-2019
 Activiteitenplan GOO-raad 2018-2019

04. Mededelingen
a. Oudervereniging: Zie notulen. Wie wordt de nieuwe contactpersoon?
b. Team: Het wel en wee van de diverse teamleden wordt besproken.
c. Raad van Toezicht/College van Bestuur: Vanaf het volgende schooljaar nog 1
bestuurder.
d. Management GOO: Er zijn 3 nieuwe directeuren benoemd.
e. GMR: De GMR wordt GOO-Raad.
05. Arbo
De arbo-risico-inventaris is gedaan. Er is een afspraak met de arbo-functionaris van
HCC om te monitoren. I.v.m. de AVG zijn er conceptversies ter goedkeuring
voorgelegd.
06. Jaarkalender
Deze moet worden samengevoegd met die van de LOC.
07. Schoolorganisatie 2018-2019
PowerPoint wordt getoond en uitleg gegeven.
08. Oudertevredenheidsenquete
Resultaten worden op het smartboard getoond. Deze informatie komt ook in het infobulletin.
09. KC-Tulband: Recept voor een nieuw te vormen KC-Raad.\
IKC platform voor KC De Havelt:
MR-personeel
3 personen
MR-ouders
3 personen
OR-personeel opvang
1 persoon
LOC
2 personen
We starten de vergadering gezamenlijk. Afhankelijk van de agenda hoe het verder
verloopt.
Tip: Iemand van de PSZ of opvang gaat bij de OV. Aankaarten tijdens de
ouderavond opvang/LOC en/of tijdens de algemene info-avond.
10. Verkiezingen
Er zijn 2 kandidaten namens de ouders. Donderdag komt het MR-Infobulletin uit en
krijgen de kinderen de stembiljetten mee naar huis.
Uitslag wordt bekend gemaakt via MR-Infobulletin.

11. Vergaderdata MR 2018-2019.
We vergaderen op dinsdag en beginnen om 19.45 uur:
25-09-2018
27-11-2018
12-02-2019
09-04-2019
04-06-2019
12. Gang van zaken MFA
 De afstemming van de warmte-koude-voorziening is nog niet goed.
 Groepen van de Jeugd veroorzaken nog veel rommel.
 MFA is geschilderd
13. Rondvraag:
 Met het overblijven is er een tekort aan ouders.
14. Sluiting
Twee MR-leden worden bedankt voor hun inzet.
De vergadering wordt gesloten.

