Agenda MR Puur Sang
Datum: dinsdag 6 februari
Tijd: 20:30 uur
Locatie: Loeswijk
Aanwezig: Joris, Marleen, Nellie, Petra, Sabine, Han, Anke
Afwezig: Mariska

1. Opening
De vergadering wordt om 20:38 uur geopend
2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord bevonden
3. Vaststelling agenda
Agenda wordt als zodanig vastgesteld
4. Ingekomen stukken
a. zakboekje nieuwe regelgeving Wms; ligt nog bij Mariska
b. verkiezingen OPR; er zijn wijzigingen geweest in het aantal stemmen. Anke heeft
onze stemmen per post doorgegeven.
c. GMR nieuwsbrief; t.k.g. aangenomen
5. Schoolse zaken
a. Vacature meer-scholen directeur
• De leden van de BAC zijn bekend: Joris Teuwen, Han van de Mosselaar,
Marleen Donker en Stefanie Kantelberg. De procedure is gestart. Er wordt
een externe vacature uitgezet omdat er te weinig interne kandidaten zijn.
b. Nieuwbouw
• Vanavond zijn de plannen aan de ouders gepresenteerd
c. Privacybeleid (zie document concept beleid toelating commerciële partijen)
• Ziet er op het eerste oog goed uit. We willen graag iets meer tijd om het
goed te bestuderen. Komt terug op de agenda van de volgende vergadering.
d. Begroting
• Is nog niet gereed, zodra hij gereed is ontvangen we hem van de directie
e. Schoolplan
• Hebben we nog niet ontvangen, verschuift naar volgende vergadering
f. Jaarplan (zie document jaarplan)
• Het jaarplan is inmiddels voorzien van prestatie indicatoren.
• Voor alle indicatoren zijn acties ondernomen om deze te behalen in 2018.
g. Veiligheidsplan van de Eenbes
• Er is een beleidsdocument van de Eenbes beschikbaar gesteld. We wachten
tot het beleidsdocument van school komt, waarna we het in de
eerstvolgende vergadering zullen bespreken.
h. Formatie

i.

• Het is belangrijk dat alle ouders tijdig en voldoende ingelicht en
‘meegenomen’ worden bij mogelijke wijzigingen in de organisatievorm van
ons onderwijs.
Passend onderwijs
• Het plan van de Eenbes zal nog worden nagestuurd, we zullen dit document
bespreken tijdens de volgende vergadering

6. Rondvraag
Joris : Mabel heeft aangegeven dat de GMR graag gebruik zou willen maken van onze locatie
voor de GMR thema avond op 17 mei. Dit betekent dat we onze geplande vergadering op die
dag moeten verzetten. Wij staan hier positief tegenover.
Marleen wordt succes gewenst met haar operatie.
Anke: Is het een idee om voor volgend jaar een cursus voor het maken van een
activiteitenplan in te kopen bij VOO? Dit moet dan aan het einde van dit schooljaar
opgenomen worden in de begroting.
7. Sluiting
De vergadering wordt om 21:34 gesloten

