Verslag
Vergadernummer
Datum
Tijd
Locatie

: MR 01-2019/2020
: 12-10-2019
: 19.30 uur
: PMS

Opening:
Samen starten met OR, even kort overleggen, raakvlakken bespreken.
•

Uit verslag vorige vergadering:
-

•

MR kopje in nieuwsbrief
MR stukje in de nieuwsbrief, highlights en vrij kort houden.
Of link erbij van de notulen, dan alleen klein inleidend stukje nodig -> Nog
handiger.

Start schooljaar; terugkoppeling 3 en 4 september
Zie stukje tweedaagse in de nieuwsbrief van 12 september.
Mail vanuit leerkrachten vooraf start schooljaar erg leuk, wordt erg positief ervaren.
Goed start van het schooljaar, zowel leerkrachten als ouders ervaren dat.

•

Stand van zaken rondom nieuwbouw (vast agendapunt)

Locatieonderzoek is geweest, rapport nog niet gezien.
Verder weinig informatie over dit onderwerp.
Nieuwbouw staat op de jaarplanning.
Hier wordt over gesproken binnen het team, dit jaar aangeven wat het team wil en dan kan
dit mee worden meegenomen. Chrono (CNS) is hier wat afwachtend in.
Volgende week heeft Directie een afspraak met de nieuwe directeur en zal dit ter sprake
komen.
Hoe kunnen we dit levendig houden binnen de ouders? Hier volgende keer over in gesprek.
Misschien af en toe een stukje in de nieuwbrief? Zodat ouders geïnformeerd blijven.
•

Klankborgroep Veldzicht (vast agendapunt)

MR-ouder zit in klankbordgroep.
Laatste bijeenkomst was in de zomervakantie, MR-ouder heeft hier een mail over gestuurd.
MR-ouder heeft mensen binnen de klankbordgroep uitgenodigd om samen het verhaal
scherp te krijgen. Wat willen wij, met elkaar staan we sterker.
Op dit moment weinig verdere informatie.
Notulen van de laatste bijeenkomst nog niet gezien.

Geluiden in het dorp zijn negatief en zijn het niet eens met de plaatsing.
De zorg zit vooral in het plaatsen van deze mensen buiten de hekken…
Locatie is nog niet bekend, horen verschillende geluiden.
MR-ouder gaat met MR-ouder voorbereiden, MR-ouder blijft in de klankbordgroep.
•

Communicatie vanuit MR (kopje nieuwsbrief, site)
Link van de notulen in de nieuwsbrief.

•

Vergaderdata 2019/2020 vaststellen

Volgende vergadering 19.00u (21 november)
Rest 18.30u
•

Rondvraag

MR-leerkracht en MR-leerkracht vragen andere collega’s om deel te nemen in de MR.

Volgende vergadering:
donderdag 21 november
maandag 3 februari
donderdag 16 april
maandag 15 juni

19.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

