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Lara Straka
19.30 uur – Welkom
Welkom
19.45 uur – Notulen en actielijst
Geen opmerkingen of vragen over notulen
a. Concept huishoudelijk regelement mr
Wordt verplaatst naar volgende vergadering.
b. Instemming mr met vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster wordt doorgenomen en er zijn geen bijzonderheden. Het rooster wordt
goedgekeurd. Karin kijk nog naar de staking en of dit invloed heeft.
20.00 uur – Agendapunten
a) Concept formatieplan lopende schooljaar
Karin heeft gekeken naar het leerlingenaantal en de groepen die er volgend jaar
gevormd kunnen worden. Zij heeft de mr hierover ingelicht en zal het plan verder
uitwerken.
b) Update schoolbegroting
Momenteel wordt er aan de schoolbegroting gewerkt. Dit wordt voor de volgende
vergadering gepland.
c) Schoolplan / verwachte bijstellingen
Momenteel wordt er aan het schoolplan gewerkt. Dit wordt voor de volgende
vergadering gepland.
1. 21.00 uur – Update directie
a. Voortgang continurooster
Karin wil graag in gesprek met Linda en Laura. Er is contact met de naschoolse
opvang en team4talent. Voor de voorjaarvakantie moeten een aantal zaken helder
zijn. De ouderpeiling zal na de voorjaarvakantie afgenomen worden. 60% zal een
positieve stem moeten uitbrengen.
b. Voortgang PR
Karin geeft een up-date over het schoolplein.
Karin heeft afscheid genomen van de pr-adviseur.
Er is een ouder gevraagd voor het maken van nieuwe foto’s.
De tweejarige kinderen van Triodus krijgen een tasje met materiaal over de Winde.

21.30 uur – Einde en afsluiting

Actielijst:
Wie
Notulist
Marja
Laura
Karin

Laura/Linda
Karin
Karin

Wat
Notulen mr vergadering op website zetten via
Annemiek
Stukje Winde nieuws aanleveren over mr
vergadering
Eerste opzet maken huisregelement mr en
doorsturen naar mr ter check
Informeren bij SHG wat er op schoolniveau/ mrniveau gedaan moet worden met het sociaal
jaarverslag - personeelsbeleid
Afspraak maken pr-plan
Vervolgstappen helder krijgen Continurooster
Afspraak maken met team4talent en de nso om
helderheid te krijgen voor ouderpeiling
continurooster.

Vergaderrooster 2019 – 2020
Dag
Datum
3 Woensdag 4 dec ‘19
4 Woensdag 8 jan ‘20
5 Maandag
17 feb ‘20
6 Dinsdag
31 mrt ‘20
7 Donderdag 14 mei ‘20
8 Maandag
29 juni ‘20

Eind-datum
doorlopend
doorlopend
22-11-2019
04-12-2019

? 2020
? 2020
02-2020

Afgerond op

