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Notulen 27 augustus 2019

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 27 augustus 2019
Aanwezig: Petra, Nicole, Ruben, Sanne, Daniël en Patricia 
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist: Ruben Nijhof
 

1. Opening en vaststelling van de agenda
Agenda is goedgekeurd 
De schoolgids verhuist naar de volgende vergadering in oktober
  
 
2. MR in nieuwe samenstelling 
I.v.m. Hetty’s vertrek eind 2018 zal Patricia dit jaar plaats nemen in de MR 
namens de personeelsgelding
 

3. Notulen d.d. dinsdag 25 juni 2019 van Daniël Groeneveld
Notulen worden goedgekeurd met dank aan Daniël. 
 
 
4. Financieel verslag en begroting
- ouderbijdrage staat op 90% 
- om ouders minder financieel krachtige bij staan kan de ouderbijdrage (32,-) 
nu ook in termijnen worden betaald. 
- Marcel Scharphof presenteert de resultatenrekening 2018-2019 en de nieuwe begroting voor 
2019-2020. Beide worden door de MR goedgekeurd

5. 1e ouderavond 10 september, laatste voorbereiding 
- Sanne gaat de leerlingenraad uitnodigen om te vertellen 
over behaalde resultaten en plannen voor het nieuwe schooljaar. 
- In het kader van Jeugdzorg word de afdeling WIJZ van gemeente Losser 
uitgenodigd. Zij zullen zich tijdens de vergadering persoonlijk aan de ouders voor te stellen.  
- de Financiele Commisie zal haar resultatenrekening 2018-2019 
en de nieuwe begroting voor 2019-2020 presenteren.  
- Het jaarveslag word gepresenteerd 
- Nicole gaat notuleren. 

 
6. Vaststellen jaarplan MR, inclusief de vergaderplanning. 
- Data voor de komende MR vergaderingen 2019-2020 worden vastgesteld. 
 

7. Notulen + Agenda GMR vergadering
Geen notulen aanwezig ivm afscheid van Anne Alkema. 
Nader over een te komen wie welke MR vergadering gaat bezoeken.
 

MR
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8. Inventariseren scholingsbehoefte MR
Navragen of Naomi behoeft heeft aan scholing. 
- Basis cursus MR
 

9. Activiteitenoverzicht.
- Kinderboekenweek 
- Blink WO 
- ANWB streetwise 
- Dit schooljaar zullen de thema’s niet altijd met de gebriukelijke viering worden afgesloten. 
Afhankelijke van het thema word er gekene wat het beste past. Denk bijvoorbeeld aan een 
tentoonstelling of een markt waar projecten aan ouders & famlie worden gepresenteerd.  
 
 
10. Schoolreis
groep 1 t/m3 gaan naar land van Jan Klaassen. 
grroep 4 t/m 7 gaan net als twee jaar geleden naar de scouting blokhut in Rossum  
 

11. Mededelingen oudergeleding
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
12. Mededelingen teamgeleding
Alles is op orde dus een goede start van het schooljaar.

13. Mededelingen directie
- Patricia zal komend schooljaar volledig ingezet worden op IB taken 
- ondanks de vele wisselingen in de personeelsgeleding tijdens en na afloop van het schooljaar 
lijkt alles weer op z’n plek te vallen. Er heerst een positieve sfeer. 

14. Vaststellen agendapunten volgende vergadering op dinsdag 16 oktober
- presentatie schoolgids 
- verder zie jaarplanning

15. Rondvraag: 
Sanne geeft aan dat ze officiëel geen lid is van de MR en dat ze alleen aanwezig is indien nodig 
of op uitnodiging van de MR


