MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
p/a Kloosterpad 14
6086 AK Neer
E-mail : c.adboom@dekwir.nl

MR-vergadering: 12-10-2016

Aanwezig: Annie Kierkels, Ruud Custers, Annelies van Beek en Corry aan den
Boom.
Afwezig m.k.g.: Lucie Crompvoets
Agenda:
8) Mededelingen.
Annelies heeft de loyaliteitsverklaring getekend en wordt welkom geheten als
nieuw MR-lid.
Verder geen mededelingen.
9) Vaststelling agenda
Vorig jaar heeft de MR “Isy” als speerpunt gekozen. Dit jaar wil de MR een
nieuw speerpunt kiezen. Tijdens de volgende vergadering wordt een
speerpunt gekozen. Alle leden denken in de komende tijd na over een nieuw
speerpunt.
De agenda wordt daarna vastgesteld.
10) Notulen van 19-07-2016
De notulen van de MR-vergadering van 19-07-2016 worden goedgekeurd.
11) Actiepunten en besluiten.
De actiepunten 1,2 en 3 blijven (altijd) op de actie/besluitenlijst staan.
Actiepunt 4: De jaarkalender (activiteiten) voor ouders is gemaakt. Tjeu heeft
al verschillende positieve reacties gekregen. Deze jaarkalender kunnen de
ouders ook op de site van de school vinden.
Actiepunt 8 : De MR-verkiezingen voor het personeel hebben plaats
gevonden. Annelies van Beek is namens het personeel gekozen als nieuw
MR-lid. De verkiezingen voor de oudergeleding vinden binnenkort plaats. (voor
de herfstvakantie)
Verder geen opmerkingen over de actiepunten en besluiten.
12) Ingekomen en uitgegane post.
Geen opmerkingen over de ingekomen en uitgegane post.
13) MR zaken
MR-magazine (Annie)
Annie heeft enkele artikelen gelezen. Eén 1 artikel wordt gescand. (meest
interessant om te lezen) Dit artikel gaat over de wet WMS. Dit artikel sluit
goed aan bij de brief “wijziging WMS” die de MR van de GMR heeft
ontvangen.
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Eventuele opmerkingen worden tijdens de volgende vergadering
besproken.
MR-verkiezingen
Annie en Ruud (verkiezingscommissie) schrijven verkiezingen uit voor de
oudergeleding. Ouders kunnen zich kandidaat stellen via Isy.
GMR/MR-avond
Annie en Lucie gaan naar deze avond op maandag 31 oktober 2016.
Er is een korte toelichting op de deelname van Annie. In de eerste
uitnodiging leek het of het zou gaan om een gezamenlijke
uitwisselingsavond. Het blijkt nu om een startcursus te gaan. Dit is voor
Annie minder interessant en de overige leden geven aan dat wanneer zij
haar deelname wil terug trekken ze daar alle begrip voor hebben. Annie
neemt het in beraad.
Voorzitter/takenlijst
De taken worden verdeeld. Annelies zal de taak van voorzitter op zich
nemen. Corry past de takenlijst voor de volgende vergadering aan.
Isy
De MR constateert goede vorderingen. Isy blijft op de agenda staan, zodat
de MR dit item goed kan blijven volgen.
14) GMR-Notulen
De GMR vaardigt twee leden af die zitting nemen in de BAC m.b.t. de vacature
van nieuwe voorzitter.
Verder geen opmerkingen over de GMR-notulen.
15) OR-notulen
Geen opmerkingen over de OR-notulen.
16) Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
17) Sluiting
Annelies sluit om 21.20 uur de vergadering.

De volgende vergadering is donderdag 12 januari 2017 om 19.30 uur
Locatie: Basisschool Heihorst in Heibloem
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