Notulen MR OBS De Meander – dinsdag 12-09-2017
MR vergadering - 20.00
Wie notuleert: Femke
Aanwezig: Ingrid, Lisa, Mike, Femke, Joop, Marjolein.
1. Agenda vaststellen.
Gedaan.
2. Binnengekomen stukken en vragen
InfoMR, Onze school.
3. GMR- & MR reglement
Duidelijk. Wordt door Mike ondertekend.
Overlegvergadering - 20.30 uur
4. Opening
5. Agenda vaststellen.
Gedaan.

(informeren, adviseren, besluiten)

6. Notulen vorige vergadering (20-06-2017)
Geen aanvullingen.
7. GMR- & MR reglement
Voornamelijk herschrijving om de Kosmos erbij te betrekken en te
moderniseren.
8. Staking 5 oktober
Meerkring heeft nog geen beslissing genomen of er salaris wordt
doorbetaald. Leerkrachten wachten met
SKA heeft overleg met Meerkring over of zij kinderen kunnen opvangen deze
dag.
9. Mededelingen vanuit directie
Duidelijk.

Informeren

10. Volgende vergadering
9 oktober 20.00 uur.

Besluiten

MR vergadering - 21.30 uur
11. Communicatie nieuwsbrief/voorstellen (nieuwe) MR-leden
Remco zou dit op zich nemen, dit is nog niet rond. Femke neemt dit over.
Er staat niet heel veel van de MR in de nieuwsbrief. Als we iets kunnen
melden is het wel goed dit op te nemen in de nieuwsbrief.
ACTIES:
Femke verzamelt de voorstelstukjes en mailt deze naar Joop.

Mike stuurt de notulen naar de website.
Ingrid stuurt alle stukken naar de GMR en andersom.
12. Agenda + notulen GMR
Er staat een stuk in over de digitalisering van scholen en hoe dat vorm
gegeven gaat worden.
In hoeverre kun je grenzen stellen aan het plaatsen van foto’s van kinderen
door ouders op facebook? Het is wel genoemd in de nieuwsbrief.
Het is fijn dat de GMR hier over nadenkt.
Er is informatie opgevraagd bij de VOO om overstap te maken van de AOB
naar de VOO.
13. Scholing MR
Cursussen worden ingekocht door de GMR. Ze worden tijdig aangegeven en
hier kunnen we ons op intekenen.
14. W.v.t.t.k.
Lisa gaat naar de jaarvergadering van de OR als toehoorder.
Stukken ter voorbereiding
- Notulen vorige vergadering
- Mededelingen directie
- Notulen en stukken GMR

