Uitnodiging en agenda voor de M.R. Vergadering

Datum: 18 maart 2019 20.00-22.00 uur
Notuleren en versnaperingen: Miriam

Afspraken van 18 maart
Wie

wanneer

Agenda
1.Opening

Tijd
20.00

2. Welkom nieuwe leden
3. Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering

20.05
20.20

5. Begroting OR

20.50

6. Gezamenlijke vergadering met OR

21.10

Locatie: Nassaulaan 5

Bijzonderheden

Notulen van de
voorgaande vergaderingen
moeten nog op de website
geplaatst worden. Miriam
vraagt Jannes. Laatste
notulen op de website zijn
van 11-9-2018.
Notulen vastgesteld door
MR, nog bespreken met
Cees voordat op de
website komt.
Zichtbaarheid van
leerlingenraad in de gaten
houden.
Vraag vanuit de MR; kan
een ouder (vanuit MR) dit
op zich nemen? Miriam
bespreekt dit met Marleen.
Punt volgende keer laten
terugkomen.
Onduidelijkheid over
genereren van geld
(avond4daagse) en
besteding van de gelden
die over zijn. Voorstel om
penningmeester uit te
nodigen om begroting toe
te lichten. Patrick nodigt
hem uit.
Input vanuit leerlingenraad
vragen om evt resterende
gelden aan te besteden.
Begroting?

Leden: Aleksandra, Hedzer, Pieter, Yvonne, Patrick, Gea (ouders)
Petra/Linda, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

(vinden MR en OR dit zinvol, wat zou evt. het onderwerp
hiervan kunnen zijn?).

7. jaarverslag MR; gemaakt door Patrick.

21.30

8. GMR
- evaluatie vergadering van 7 maart (Klaas en Linda)
- vergadering 16 mei (wie gaat vanuit PMR en OMR?)

21.35

9. MR kort; graag ter plekke opstellen

21.50

10. Rondvraag/ w.v.t.t.k.

21.55

11. Afsluiting
I=
informatief

Locatie: Nassaulaan 5

BA= besluitvorming advies

Patrick bespreekt tijdens
volgend DOM-overleg dit
voorstel voor dit onderwerp
en datum avond.
Wordt ter plekke
besproken. Patrick mailt dit
nog rond.
Klaas vertelt wat
besproken is tijdens laatste
GMR vergadering (ICT,
onderhoud gebouwen,
staking 15 maart).
Miriam geeft secretaris
GMR de mailadressen van
de nieuwe GMR leden
Klaas en Pieter door.
In de afgelopen MR
vergadering van 18 maart
hebben de nieuwe MR
leden zich voorgesteld en
zijn zij bijgepraat over de
thema’s die spelen op
school. De begroting van
de OR is besproken. N.a.v.
de stakingsdag op 15
maart is opnieuw de
invalproblematiek op de
Nassauschool aan de orde
geweest. Het jaarverslag
van de MR is besproken.
Er is gebrainstormd over
een onderwerp voor de
gezamenlijke OR/MR
bijeenkomst dit schooljaar.
De notulen van de vorige
vergadering staan op de
website.

22.00
BI=besluitvorming instemming

Leden: Aleksandra, Hedzer, Pieter, Yvonne, Patrick, Gea (ouders)
Petra/Linda, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

