Medezeggenschapsraad
Leden: André Borst, Debby Greve, Marga Moesker,Niels Schipper, Gerke Hoogers,
Jens Schuiling.

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Van Heemstraschool op
dinsdag 05-011-2019 aanvang 19.00 uur.
1

Opening & Welkom

2

Vaststellen agenda
✓ Vraag- en bespreekpunten met directeur vaststellen. *

Pnt met *

3

Verslag van de vorige vergadering – worden doorgestuurd voor plaatsing op website.

Vaststellen

4

Vaste agendapunten
* Huisvesting en klankbordgroep

4A

✓
✓
✓
✓

N.a.v. concept klankbordgroep (bijlage drive).
Doornemen plan klankbordgroep- Welke rol zien wij nu voor ons als MR?
Terugkoppeling naar Directeur en Bestuurder.
Mondelinge terugkoppeling richting directeur gegegeven. De directeur zal de
terugkoppeling richting de bestuurder oppakken en daarin het stanpunt van de MR
aanreiken.

informatief

Begroting OWG- rond 19:30 uur sluit afgevaardigde OWG aan
4B

✓
✓
✓

Vragen n.a.v. toegezonden begroting (zie drive)
N.a.v. bespreking, vraag om uitnodiging voorzitter / penningmeester OWG.
Opzet afstemming m.b.t. ouderbijdrage en evt. overige gelden.

informatief

MR – beleidsplan (zitting en deelname)
4c

✓
✓
✓
✓

Opstellen van plan voor komende jaren, secretaris levert concept aan.
Bespreken, aanpassen en indien mogelijk vaststellen.
Secretaris stelt een voorlopig huishoudelijk reglement op t.b.v. de MR van de VHS.
Deze zal besproken worden en wanneer mogelijk vastgesteld worden op de volgende MR
vergadering. (deze zal plaatsvinden op 14-01-2020).

informatief

Mededelingen en binnengekomen informatie
5

✓
✓

Staking 6 Nov – Bepaling gelden
PMR gaat na bepaling gelden een voorstel doen. Hiervoor zullen ze dit ook gaan
benooemen en bespreken in het team van de school.

vaststellen

Formatie MR
✓

5a
✓

5b

6

-

Opstellen brief voor ouders, daar er 2 leden vanuit de oudergeleding na dit jaar hun
activiteiten zullen staken voor de MR zal er behoefte zijn aan nieuwe leden m.b.t. de
oudergeleding.
Er zal een oproep richting de ouders komen en via Parro en nieuwsbrief naar de ouders
verzonden worden.

3 maart is voor meerdere leden niet haalbaar, voorstel 25-02-2020
Verzoek om Scholenmarkt evt. eerder te laten starten ivm de schooltijd.

Rondvraag
Sluiting

7

•
•

Volgende vergadering: 14-01-2020

03-03-2020= 25-02-2020/14-04-2020/ 26-05-2020/23-06-2020

informatief
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Actiepunten vanuit vergadering
Agenderen inzage schoolreis budget – toelichting vanuit het MT

Link naar de drive:

Elvrie

