Agenda Medezeggenschapsraadsvergadering
BS de Neerakker
Maandag 22 juni 2020, aanvang 19.30 uur einde uiterlijk 21
Aanwezig: allen
Afwezig:

1. Opening
2. Notulen maart en mei 2020, goedgekeurd
3.

Vragen n.a.v. directiebulletin -

4. Ingekomen stukken/post
Datum
Bron
Notulen GMR mei

Titel

5. Acties openstaand van vorige vergadering(en)
Doel: voortgang acties uit vorige vergadering(en) bespreken.
Nr

Actie:

Door:

Datum gereed / opmerking:

6.

Relevante informatie o.a. vanuit Directie voor MR
- Vakantieregeling/rooster (advies), staat op site, Ron communiceert naar ouders.
- Schoolontwikkelplan, Ron leidt in, we lopen alle hoofdstukken door. Naar voren komen
o.a. evaluatie schoolplan door MR (wordt vast agendapunt), KMPO (had dit jaar
gemoeten maar wordt waarschijnlijk komend schooljaar). MR geeft instemming.
- Schoolgids, er worden verschillende vragen gesteld, Ron past aan. Volgt instemming.
- Verkiezingen, Rick geeft aan te stoppen met de MR, jammer.

7.

OR
-

Geen punten ontvangen. OMR geeft aan dat secretariaat niet actief is. Komend
schooljaar komt hier een rolwisseling.

8.

Vanuit de GMR
- Zaken die momenteel spelen, zie notulen. Vragen? Geen vragen. Door Anne-Marie wordt
toegelicht dat de punten die de afgelopen vergadering op de agenda hebben gestaan de
meerjarenbegroting is en het functiehuis i.c.m. de gesprekscyclus.

9.

Vanuit PMR
- Geen punten.

10.

Vanuit OMR

- Optie om de verschillende uitgangen te gaan gebruiken (in het nieuwe schooljaar)? Na
evaluatie Corona zal dit worden bekeken/meegenomen.
- MR jaarplan gereed? Peter en AM zitten komende week hierover bij elkaar.
En nog wat puntjes (hoeven niet perse als agendapunt) maar wel graag even onder de aandacht.

- De notulen van Peter liepen door elkaar, Mariëlle had hier al over gemaild naar ik begreep. Wat gebeurd
hier nog mee? Opgelost.
- Moet de OR ook een uitnodiging krijgen voor de online vergadering? OR is uitgenodigd.
- De laatste vergaderdatum voor volgend schooljaar is redelijk vroeg. Misschien tegen die tijd kijken of er
nog een extra datum geprikt moet worden daarna. Check.

11.
Rondvraag voor MR-directie-evt. OR
Vraag om de vergadering van 2 september te verplaatsen naar een andere week i.v.m. de
startgesprekken.
-

De vergadering gaat verder zonder de directie.

12.

Rondvraag.
We bespreken de optie om met 3-3 verder te gaan. In dat geval past het aantal leden beter bij de
grootte van de school c.q. het aantal leerlingen. Nu Rick heeft aangegeven te stoppen, zal voor
de OMR geen verkiezing uitgeschreven hoeven worden. Peter geeft aan dat zijn rol op de
Neerakker ook kleiner is geworden waardoor zijn vertrek wellicht logisch zou zijn. We besluiten
hierover met de PMR even te overleggen. Anne-Marie nodigt uit.

13.

Sluiting. Met dank aan iedereen wordt de vergadering gesloten.

