Notulen MR vergadering De Boomladder
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

3 februari 2020
Linda, Jeroen, Carolien, Marion, Geert, Sonja, Judith, Nienke, Maruska en
Thijs
Geert

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Voorstellen Maruska
3. Notulen: Waar staan de GMR notulen en agenda? We bespreken begin volgend schooljaar
het stemrecht wat wij als MR leden hebben. (Voor welke onderdelen geldt wat?)

4. Personeel: Collega’s zijn steeds verder aan het herintreden vanuit ziekte.
5. GMR: Laten we Marcella weer eens uitnodigen.
6. Rooster van aftreden:
Jeroen geeft aan volgend jaar te willen stoppen.
Nienke geeft aan dat ze graag meer duidelijkheid zou willen hebben over onze rol.
Thijs gaat door.
Sonja gaat door.
Geert gaat door.
Er zijn op dit moment genoeg ouders in de MR raad. Wel moeten we rekening gaan houden
met de termijnen. Zodat niet straks in één keer alle ouders stoppen.
Er wordt een startlijst gemaakt van de MR leden.

7. Leerling ontwikkeling: er is in februari ook een telling van het aantal leerlingen. Deze is
voor ons positief. We groeien als school. Daardoor is er een mogelijkheid tot een extra
groep. Dit gaat inhouden dat de groepen aan het einde van het jaar groter zijn dan
gebruikelijk. Er is voor extra ondersteuning gekozen i.p.v. een extra groep.

8. Open dag: Nog geen datum bekend. Een donderdag zou een goede optie zijn. Hij zal dan
van 9.00-11.00 uur duren.

9. Traject nieuwe directie: Gesprekken met het personeel zijn er geweest o.l.v. Jeanette. Het

team heeft aangegeven een directeur te willen die de verbinding kan maken tussen de
verschillende groepen en takken. Zoek de communicatie op. Jeanette zal een profiel
opstellen. Aan de Stichting (school) is het, met het oog op de ontwikkeling (kind-centrum),
nog wel de vraag welke vorm van directie er nodig is.
Jeroen (bestuur) zal na het opstellen van het profiel deze naar de oudergeleding van de MR
doorsturen
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10. Website: Er staan meerdere foto’s op de site van kinderen. Alle ouders hebben daar

toestemming voor gegeven om deze te gebruiken. We lopen de docenten er tegen aan dat
er nu regelmatig ouders aangeven dat zij niet willen dat hun kind(eren) op de foto worden
genomen. Dit vraagt van de docenten veel uitzoek werk na een activiteit waarbij foto’s zijn
genomen.

Volgende vergadering: 30 maart.

Actielijst
Wat?
Datum open dag
Profielschets directeur MR
doormailen
GMR lid uitnodigen
(Marcella)
MR startlijst leden maken
Data open dag
GMR site waar staat wat?

Wie?
Maruska
Jeroen
Linda
Carolien
Maruska
Carolien
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