Notulen MR-vergadering
Datum
maandag 10-10-'16, 16.15uur
en tijd
Aanwezig Jella, Jet, Diana en Janet
Afwezig

Charles
Janet notuleert
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Mededelingen;
_

* Kort verslag OMR van 26 september;
Jacob heeft de jaarrekening 2015 met ons doorgenomen, van Jella kregen we 't
concept van de schoolgids om door te nemen en de ontwikkelingen en resultaten in
het onderwijs, terugblik en vooruitblik.
De GMR heeft aangegeven op locatie te willen vergaderen. Hylpen en Warns zijn
geen opties. De voorkeur gaat uit naar Koudum 7 febr. en Workum 4 April. Dit horen
we nog.
Verder een rondje scholen, uitwisseling van ontwikkelingen, bijv. de fusies.
Vergaderdata OMR;
– dinsdag 6 december – Hylpen
– woensdag 8 maart – Workum
– donderdag 29 juni – Warns
* Nieuwbouw; de gemeente laat onderzoek doen of de nieuwbouw op deze plaats
kan. De uitslag van het onderzoek krijgen we na de herfstvakantie. De verwachting
is nu dat augustus 2020 alles klaar is.
* Jella laat binnenkort een brief uitgaan waarin de ouders vanuit het bestuursbureau
op de hoogte worden gesteld over de vervanging van de leerkrachten bij ziekte e.d.
Het is lastig i.v.m. de wetgeving ten aanzien van tijdelijke contracten om duurzame
vervanging te regelen. De verwachting is dat we op termijn geen invallers zullen
hebben.
* De notulen komen op de website, eerst als mail naar de MRleden, bij goedkeuring
kunnen ze worden doorgestuurd naar Sandra die ze dan op de website zet.
* Jet maakt een stukje over de MR voor in de nieuwsbrief, dan daarna steeds een
verwijzing naar de website.
Planning data MR vergaderingen;
– maandag 16 januari (16.15 uur)

maandag 20 maart (zonder Jella, als we echt iets hebben waar zij bij moet
zijn moeten we de vergadering verzetten).
– Maandag 19 juni (tijd in overleg)
Rondvraag
* We oriënteren ons vast op mogelijke sponsors voor het schoolplein.
–
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