Notulen MR-vergadering

15 mei 2017

Aanwezig: Gerda Vogelzang, Sarissa Sloot, Femmie Dokter, Corine Plat, Age-Jan Hut
Met directie
1. Opening, vaststellen agenda.
2. Notulen
Kascontrole TSO is geweest. Het nieuwe digitale systeem start na de zomervakantie.
3. Krimp: promotie Don Bosco school
Age-Jan heeft binnenkort een afspraak met een bedrijf die een flyer voor onze school gaat maken.
Deze zal huis-aan-huis verspreid worden. Daarnaast zal een losse flyer komen, waarin een Open
dag/Inloopochtend voor nieuwe leerlingen aangekondigd zal worden.
De website is nu up-to-date, oude foto’s zijn verwijderd. Alleen een up-to-date agenda moet nog
toegevoegd worden.
Sarissa gaat komend schooljaar stukjes schrijven voor IJsselhammer/Steenwijker
Courant/Steenwijker Expres. Aan het begin van het schooljaar zullen we een aantal activiteiten
kiezen, waarvoor we de publiciteit opzoeken. NB: 9-10-2017: gewijzigd, toch door team.
4. Samenstelling formatie 2017/2018
De groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar wordt akkoord bevonden.
5. Schoolgids 2017/2018
Na deze uitgebreid besproken te hebben, wordt deze akkoord bevonden.
6. Taakbeleid & Schoolondersteuningsprofiel
Het taakbeleid binnen het team wordt in de laatste teamvergadering voor de zomervakantie in
overleg met het team vastgesteld.
Het schoolondersteuningsprofiel wordt door geschoven naar de eerste vergadering van 2017/2018.
Zonder directie
7. Ingekomen Post
Geen
8. Relevante informatie GMR
Femmie zit in de groepsapp van de GMR.
Hieruit kwam het volgende naar voren:
*De GMR is nog niet compleet, er wordt nog gezocht naar 3 nieuwe leden.
*Uit het overleg met CvB kwamen de onderwerpen ‘21e eeuwse vaardigheden’ en ‘Peuterpilots’ naar
voren.
Verder worden er in de app vragen gesteld over Risico & inventarisatie, het vinden van invallers en
een bestuursverzoek benoemingsbeleid.
9. Onderwijs Anders
Dit is op dit moment niet van toepassing.

10. Opvolging Corine MR
Corine treedt na 6 jaar uit de MR.
Onderwijsassistente Petra Hof zal haar opvolgen.
11. Zittingstermijn ouders
De zittingstermijn voor ouders is ook 3 jaar. Sarissa zit nu 3 jaar in de MR.
Zij is dus aftredend en herkiesbaar. In de DonPost.Co zal dit bekend gemaakt worden en wordt de
mogelijkheid voor het aanmelden van tegenkandidaten geboden.
12. Rondvraag
Geen vragen.
13. Sluiting

