Medezeggenschapsraad
De Waterkant

vergaderverslag
20 maart 2018
Aanwezig:
MR-ouders:
MR-teamleden:
Afmelding:
Directie:

Mandy Pieper, Stephen Deul, Senay Cemek
Jan Koomen, Mirjam Reijntjens, Yvette Slot

1. Opening
Stephen opent de vergadering om 17.05 uur.
Yvette vraagt om agendapunt 3; schoolgids naar voren te halen. Het wordt tijd dat deze
instemmining krijgt van de omr. De schoolgids staat nog als concept op de website.
Mirjam vraagt om de rapportage audit en analyse op een ander moment te bespreken.
Als we hier een opinie over willen vormen is het belangrijk om dit gestructureerd te
doen. Mirjam zal een werkvorm bedenken en dan kunnen we het in een volgend overleg
bespreken.
2. Mededelingen: sluiting vergadering graag om 18.30 uur.
3. Binnen gekomen stukken
# Notulen vergadering 20-02-2018
Aanpassing punt 3 en punt 5 ( Mirjam zal dit aanpassen)
Stephen gaat navraag doen hoe het nu op de website komt.
# Schoolgids 2017-2018 (hamerstuk)
Mandy zegt dat de basisondersteuning nog onduidelijk staat beschreven in de gids.
Geeft aan niet veel vertrouwen meer te hebben.
Schoolgids is voor andere omr leden oke.
Mandy gaat met Jessica haar punt bespreken en dan is het aangenomen.
4. Technische zaken MR
We bespreken de voorstellen over de taakverdeling binnen de MR
6 leden zijn voor om een secretais /notulist in te huren.Iedereen heeft het erg druk om
dit werk er bij te doen.
Jan vindt dat een ouder voorzitter moet zijn. Naar hun achterban toe is de MR het
informatie kanaal.De voorzitter kan ook met de directeur kort overleg hebben indien
nodig.
Leerkrachten hebben kortere lijntjes met hun collega’s.
Mirjam vindt dat het niet uit maakt.
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5. Terugblik 2017/prioriteiten 2018
Niet aan toe gekomen
6. Rondvraag
Jan vraagt hoe hij de opmerking van Mandy over het vertrouwen moet interpreteren.
Stephen vraagt om na te denken over het jaarverslag. Wat moet er in en wie gaat het doen.
7. Afsluiting. De vergadering is om 18:30 uur afgelopen. Bedankt allen.
Actiepunten:
Rapportage audit AWBR en Rapportage analyse
Problematiek De Waterkant (opinievorming)
Regelement aanpassen / vergoeding/declaratie
2017 OMR
Notulist/secretaris zoeken
Jaarverslag 2017/2018

Volgende vergaderingen:
24 april
23 mei
19 juni
17 juli

2018
2018
2018
2018

Notulist:
Met vriendelijke groet,
Mirjam Reijntjens
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Wie
Wanneer
Alle leden lezen en zetten
24-04vragen op papier
2018
Alle leden zetten voorstel
24-04op papier
2018
Senay vraagt studenten
Mirjam vraagt stichting
AWBR
Wat/Wie gaat dit maken?

