Notulen MR-vergadering 08-11-2018

Notulist:
Dennis Liezenga
Voorzitter: Joost Timmermans
Afgemeld: Angela, Marlene

1. Opening
Joost opent de vergadering.
2. Huishoudelijke mededelingen 2018-2019
- geen mededelingen

3. Mededelingen
Directie en team;
- volgende week uitslagen van het tevredenheidsonderzoek
- MIP ( meerderen investering plan ), vast gesteld en ter inzage
- jaarekeing 2017, ter inzage en bijgesloten bij de notulen
- plan van nieuwe verkeerssituatie gezien voor het ovaal, daarbij
duidelijke markeringen m.b.t schoolzone. Deze is ingediend bij de
gemeente en moet nog goed gekeurd worden.
- DVVS systeem wordt ingericht en moet in December klaar zijn, dit
systeem zorgt er voor dat belangrijke documenten worden
opgeslagen. Daarbij signaleert het systeem wanneer er actie op
bepaalde punten moet worden ondernomen.
- AVG toestemmingsverklaring is meegegeven aan de kinderen.
Nieuwe kinderen krijgen nu meerdere formulieren t.b.v. de AVG, dit
wordt eenvoudiger gemaakt.
- Suzan is niet meer actief in de MR, doordat zij ook in het MT zit.
Binnen het team is er aangegeven dat er een plaats vrij is in de MR.
Tijdens de volgende studiedag komt hier een vervolg op.
4. GMR
De GMR heeft de stichting een verzoek gestuurd om budget vrij te
maken per school voor buitenspel materiaal. Het verzoek is niet
gedaan in het overleg voor de begrotingen. De stichting heeft
gereageerd dat de vraag bij de directeuren wordt neer gelegd en de
wensen mee te nemen bij de begrotingsbesprekingen. De berichten
zijn naar de leden van de MR gestuurd.
5. OR
Marvin Jansen is de nieuwe penningmeester van de OR.

6. Agendapunten volgende vergadering afstemmen
- Schoonmaak
- Tevredenheidsonderzoek
- Stand van zaken m.b.t. verkeer
- Stand van zaken m.b.t. sloop en nieuwbouw van de sportzaal
7. Rondvraag
Academie voor MR in het onderwijs is dit voorjaar in Venlo
De gymzaal wordt nog niet gesloopt, wat is de status van de
nieuwbouw?

