Notulen MR vergadering 19 juli 2010
Aanwezig: Marjon, Gianni, Josje en Ria (notuliste)
Afwezig: Jos, Robert en Allo
1.Opening: Marjon opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen dd. 1 maart en dd. 19 mei worden goedgekeurd.
2. Ingekomen post; de MR tijdschriften worden verdeeld.
3. ZEK vragenlijsten analyse;
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
4. Terugkoppeling inspectiebezoek;
Van de 37 items zijn er 34 voldoende tot goed bevonden, dat is een goed resultaat.
Eén item is met een onvoldoende beoordeeld en Jos gaat dit nog aanvechten.
5. Huisvesting tijdelijk;
De tijdelijke huisvesting per december 2010 gaat niet door. Zoals het er nu uitziet gaan we na
de zomervakantie 2011 naar de tijdelijke locatie.
In september heeft Jos een gesprek met de gemeente en de architect.
Is het niet handig om tijdig een hal/gymzaal te reserveren voor de gymactiviteiten?
6. Nieuwe huisvesting;
Het algemene voorontwerp is goedgekeurd. De architect gaat de details intekenen.
7. Schoolkalender;
Wil iedereen de schoolkalender kritisch doornemen en tips doorgeven voor het volgende jaar.
8. Kinderraad;
Dit punt terug laten komen op de volgende vergadering.
- inspraak voor leerlingen in allerlei zaken
- meedenken over bepaalde zaken als besteden chocolade geld, speelplaats etc.
9. MR gelden;
Marion bespreekt met Jos hoeveel geld we schenken aan de ouderraad.
10. Volgende vergadering; MAANDAG 27 september met aansluitend een borrel. Eric
tevens erbij vragen.
11. Rondvraag; geen.
Ria
Volgende vergadering: maandag 27 september 2010 Bernardusschool 19.30 uur

Actiepunten MR Bernardusschool
Nummer Actiepunt
1
2
3

Schoolkalender kritisch bekijken
MR geld

Actiehouder Datum Initie
iedereen
Marion

19-07-20
19-07-20

Besluitenlijst MR vergadering
Datum Besluit
28-1-2008 Instemming nieuwe directeur, Jos Vandewall, door gehele MR
28-1-2008 Afscheidscadeau van Swen Schellings: restaurantbon t.w.v. € 100,28-1-2008 Financiële schenking wordt besteedt aan extra speelvoorziening op de speelplaats
28-1-2008 Etentje MR op 27-02-2008
28-1-2008 Dhr. Coumans is het nieuwe MR lid vanuit de oudergeleding
28-1-2008 Aftreedschema MR is vastgesteld
10-3-2008 Aanschaf nieuw meubilair vóór nieuwe school: géén kasten, wel tafels en stoelen
19-5-2008 Reglement MR voor akkoord getekend en naar Innovo gestuurd
19-3-2008 Goedkeuring vakantierooster
30-5-2008 Goedkeuring schoolplan
1-9-2008 MR notulen worden uitgewisseld met de ouderraad en nieuwe ouders werven voor ouderraad
1-9-2008 MR opmerkingen/adviezen worden meegenomen in volgende schooljaarplan en de volgende schoolgids
1-9-2008 Aftreedschema voorbereiden
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