MR vergadering
Aanwezig
Afwezig

Notulen CONCEPT
11-09-2019
Yvette, Ruud (Vz), Patrick, Marije, Ermy, Marloes, Habib en (Jan – notuleren)
n.v.t.

Agenda punten
1. Opening/welkom
- Inventariseren agendapunten / rondvraag
2. Vaststellen Notulen dd. 27/05/2019
- Notulen van 27 mei 2019 wordt voor akkoord
aangenomen.

3. Schoolse zaken
 Start nieuwe schooljaar
- Schooljaar is goed gestart met het nieuwe team, het
project “de Gouden weken” en een dansfeest in het
kader van het ICC-project.
- Door de groei (bijna 300 leerlingen) zijn alle
beschikbare lokalen en werkruimten in gebruik,
verdere groei betekent extra aandacht voor de
huisvesting.
 IKC (Integraal Kind Centra) met het Schothorst
- Belangrijk speerpunt voor het komende jaar.
 Vervolg samenwerking Primato en Schaepman
- De intentie om samen te gaan werken wordt verder
uitgewerkt in concrete plannen.
- Via de GMR wordt de MR hierover verder
geïnformeerd. De MR beslist uiteindelijk over de
(school)plannen.
 Project “groen” schoolplein.


-

Verkeersituatie, samenwerking Schothorst en
werving verkeersouder(s)
Er is een actie opgezet t.a.v. de “Kiss and Ride”
plek(ken).

Aktie/afspraken
N.v.t.
Afspraak
De notulen vanaf het schooljaar
2019/2020 worden (eventueel na
aanpassing) zo snel mogelijk na
de vergadering geplaatst op de
website.

Afspraak
- Eind kalenderjaar 2019 zijn
tekeningen klaar.
- Eind schooljaar 2020 zijn
concrete plannen afgerond.
- Idee: acties opzetten voor
mede financiering en
bezien hoe ouders ingezet
kunnen worden.
Afspraak
- Verkeersouder(s): er komt
een oproep om 1 of
meerdere verkeersouders
te werven.
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Ouderinformatie avond (DUO onderzoek en thema)
Spreker wordt uitgenodigd.
Uitnodiging gaat uit via PARRO.

Afspraak
Woensdag 30 oktober met als
thema “Gebruik van en houding
t.o.v. de computer”.

4. Ontwikkelingen Primato / GMR
 Nieuwe bestuurders
- Er zijn twee ervaren nieuwe bestuurders aangesteld
te weten dhr. Herman Wevers en dhr. Hans
Meuzelaar.
- In de GMR van 16-09 stellen zij zich voor.

-

GMR vertegenwoordiger(s)
Voor 1 november moeten er formeel GMR
verkiezingen worden gehouden, vanuit de
personeelsgeleding zijn er geen andere kandidaten
vanuit de ouders wellicht wel echter we zien helaas
geen kans om dit op korte termijn te organiseren.
De MR besluit om Marije en Ruud als
afgevaardigden aan te melden voor de komende
periode.

5. Rondvraag en sluiting

-

-

Formeel besluit aan GMR
melden.
Aanpassen rooster van
aftreding.
Behoefte onder ouders
peilen eerstvolgende keer.

Geen rondvraag

Overzicht MR vergaderdata 2019:
 2 oktober 2019
 20 november 2019
 15 januari 2020

Overzicht GMR vergaderdata 2019:
 7 oktober 2019
 25 november 2019
 20 januari 2020
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