Uitnodiging en agenda voor de M.R. Vergadering

Datum: 11 september 2018 18.00-19.00 uur
Notuleren en versnaperingen: Miriam

Afspraken van 5 juni
Wie

wanneer

Agenda
1.Opening, welkom Linda!

Tijd
18.00

2. Vaststellen agenda

18.05

3. Nieuw o-MR lid, procedure en afspraken

18.05

Bijzonderheden

Aankondiging in nieuwsbrief dat er een vacature O-MR is
en wanneer er interesse is kunnen mensen mailen naar
mr@nassauschool.nl
Wanneer er meer geïnteresseerden zijn worden er
verkiezingen gehouden.
Dit benoemen in de informatieavond n.a.v. presentatie MR.
Patrick past tekst aan van de presentatie en p-MR mailt dit
rond naar team met vraag dit voorafgaand aan de eigen
presentatie over de groepen onder de aandacht te
brengen.
4. Formatie; geen nieuwe informatie. Wel aangegeven dat 18.10
er nu nog extra mankracht is bij ziekte maar dit komt gauw
te vervallen.
5. Identiteit (n.a.v. O-MR-gesprek met Cees).
Werkgroep?
Marike en Gea gaan met Cees in gesprek over hun rol en
Eventuele invulling rondom dit thema.
Miriam zit in werkgroep Identiteit en koppelt zaken terug
naar de MR wanneer er een bijeenkomst geweest is.
6. Evaluatie MR dit schooljaar
Tevreden over gang van zaken.
Bijeenkomst MR/OR en gesprek met Erik Vredeveld.
Frequentie vergaderingen genoeg, inhoud ook, soms meer
‘klap erop geven’
7. Punten voor het nieuwe schooljaar:
- mediawijsheid (visie en afspraken in de klas, wat doen
leerkrachten al in de groepen?). Week van de
mediawijsheid.

Locatie: Nassaulaan 5

18.20

18.30

18.40
I

Leden: Marike, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

Expert uitnodigen (doet Gea) om informatie te geven aan
ouders, behoefte aan beleid hoe om te gaan met
smartphones in de klas, gebruik van internet.
- invalproblematiek; goed in de gaten houden of er door
gebrek aan invallers onbevoegde mensen voor de groep
gaan staan. Wanneer de VCOG hiervoor ‘kiest’ willen wij
als MR aan de bel trekken.
8. Nieuwe data plannen vergaderingen schooljaar 20182019
29 okt
11 dec
Verdere data worden gepland n.a.v.. vergaderdata GMR.
9. GMR; wat besproken op vergadering 28 juni met RVT.
Terugkoppeling vragen wat er met de informatie van de
vorige keer gebeurd is.
10. vacature MR
De MR zoekt twee nieuwe leden voor de oudergeleding
van de MR. Wanneer er meerdere aanmeldingen zijn volgt
er een verkiezing. Meld je aan mr@nassauschool.nl
Bij deze bedanken we Marlies ten Duis hartelijk voor haar
inzet afgelopen jaren.

18.50
I

18.55
I
19.00

Deze tekst (in overleg met Cees) mailen naar alle ouders
DD
11. Rondvraag/ w.v.t.t.k.
12. Afsluiting
I=
informatief

Locatie: Nassaulaan 5

BA= besluitvorming advies

19.05
19.10
BI=besluitvorming instemming

Leden: Marike, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

